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“Ouders De Twijg vzw” 

  
 

Verslag vergadering 07/09/21  
  

Aanwezig:  
  

  

Joke Rutten (voorzitter) 

Pieter Heymans (secretaris) 

 

Steve Meurens   

Hannelore Maddens   

Heleen Van Haegenborgh   

Heleen Hollebecq   

Steven VDE 

Karolien Gillard   

Gino Vanlangendonck   

 

Volker Neckerbroeck 

Filip 

Piroz 

 

Michael Wyffels  (online)  

 

Meester Wim 

Juf Steffie 

Juf Bianca 

Juf Eline 

 

  

Verontschuldigd:   
  

Heidi Lenaerts (penningmeester) 

Pieter Jan Van Steen   

   

  

  

DEEL: OUDERS + SCHOOL  

  

1. Goedkeuring vorig verslag  

  
Als nieuwe voorzitter verwelkomt Joke het nieuwe team.  Er zijn ook een paar geïnteresseerden die de 
vergadering komen volgen. 
 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
 
 
  

  

2. Speeltijdverschuiving lagere school + eten in de klas 
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Er werd een evaluatie gehouden over welke maatregelen ook na Corona kunnen worden doorgetrokken.  Zo blijft 
het ophalen en brengen van de kinderen behouden en ook het spelen in bubbels geeft voor heel wat kinderen 
meer rust. Ook het probleem met de drukte in de refter was tijdens de Corona-pandemie van de baan omdat de 
kinderen in de klassen aten.  
 
Eten in de klas 
Er is nu beslist om het eten in de klassen te behouden voor de lagere school.  Dit wil zeggen dat er in plaats van 
3 toezichthoudende leerkrachten nu 4x zoveel leerkrachten nodig zijn, maar dat hebben de juffen er voor over.  
Als de lagere school in de klassen eet kunnen de kleuters verdeeld worden over de twee eetzalen zodat er voor 
hen ook meer rust en ruimte is. 
 
Omdat de kinderen al veel naar scherm kijken op een dag is beslist dat tijdens de middagpauze in de klas geen 
tv zal worden gekeken, ook niet educatief. 
 
Ook het probleem met kinderen die hun brooddoos in de klas vergaten en niet mochten gaan halen wordt 
hiermee opgelost. 
 
Er zal aandacht worden besteed aan hygiëne:  de tafels dienen proper afgekuist te worden zowel voor als na de 
middagpauze. 
 
Speeltijdverschuiving 
Bij het begin en einde van de speeltijd kruipt er vaak veel tijd in allerlei zaken: handen wassen, rijen vormen, naar 
boven gaan, … .   Met de namiddagstructuur van 1 lesuur na de middag, dan speeltijd en dan nog 1 lesuur wordt 
zo veel tijd verloren en blijft er minder effectieve lestijd over.  
 
Om dit efficiënter te laten verlopen wil de school de namiddagspeeltijd meteen na de middagspeeltijd plakken 
zodat de twee lesuren na elkaar komen.  De kleuterschool doet reeds het omgekeerde: zij eindigen met de 
speeltijd, net voor het einde van de schooldag. 
 
Een langere middagpauze biedt ook mogelijkheden om bepaalde activiteiten in te plannen (begeleiding, logo, 
sport?) 
 
De namiddag-koekjes kunnen voortaan na school of thuis worden gegeten.  Dat vermindert ook al het aantal 
vergeten of verloren koekendozen. 
 
Uurrooster 
Het plan werd uitgeschreven door de school en ook het uurrooster wordt toegevoegd als bijlage. 
 
Praktisch 
Het eten in de klas gebeurt reeds, de speelplaatsverschuiving nog niet omdat hier eerst het advies van de 
ouderraad en de schoolraad wordt afgewacht. 
 
Vanuit de ODR worden geen bezwaren genoemd en wordt het plan goedgekeurd.  Er zal deze week nog worden 
gecommuniceerd door de school via Gimme, zodat er volgende week mee kan worden gestart. 
 
Het plan wordt op één van de volgende ODR-vergaderingen opnieuw geagendeerd voor een evaluatie. 
 
 
 
 
   

  

3. Communicatie: de 5 checks 
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De 5 checks volgend uit de werkgroep communicatie werden toegepast: 
 

- Hebben we iedereen gehoord? 
- Is er een open en eerlijk gesprek? 
- Terugkoppeling naar de geledingen 
- Formuleren van een conclusie 
- Wie communiceert en wat wordt er gezegd? 

 

  

4. Digisprong 

  
De school heeft van het ministerie heel wat geld gekregen voor de digisprong.  Het geld mag besteed worden tot 
2023, maar De Twijg heeft gekozen om meteen van start te gaan.  
 
Voor alle leerlingen van 5 en 6 werden Chromebooks gekocht die ze ook mee naar huis mogen nemen als het 
nodig is (de leerkracht beslist).  De leerlingen hebben een gebruiksovereenkomst gekregen met afspraken.  De 
toestellen mogen enkel door het betreffende kind gebruikt worden en enkel voor schoolwerk, niet voor privé-
gebruik.   
De toestellen zijn verzekerd tegen diefstal en ongelukken, maar daar zit wel een franchise op. 
Bij gevallen waar de toedracht wordt betwist door de school of de verzekering zal geval per geval bekeken 
worden hoe er mee omgegaan wordt.  
 
De Chromebooks zijn voorzien van SafeSearch en een “schuttingstaal-detector”.  Wanneer iemand een mail of 
bericht stuurt met bepaalde woorden wordt Dieter (ict-coordinator) verwittigd.  Sociale media werden ook 
geblokkeerd.    De opladers blijven in de klas en de laptops worden steeds in de klas opgeladen.  Met een 
autonomie van 8 tot 10u moet dit genoeg zijn om te overbruggen naar de volgende lesdag. 
  
Donderdag wordt dit project opgestart. 
 
 
Er zullen meer digitale opdrachten worden gegeven, maar ook geschreven taken blijven zeker bestaan.  De 
opdrachten zullen nog steeds schriftelijk via de agenda gegeven worden. 
 
De school vindt het belangrijk om hierover feedback van de ouders te krijgen. 
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6. Varia  

  
WK Wielrennen 
 
Er zijn heel wat bezorgdheden rond de bereikbaarheid van de school tijdens het WK wielrennen.  Op vrijdag 
24/09 passeren de wielrenners voor de school.  ’s Morgens kan echter iedereen door om het kind af te zetten en 
zelfs ’s middags ook nog.  Rond 15u passeren de renners langs de school, daarna wordt alles terug open gezet. 
 
De school wil de ouders zoveel mogelijk aanmoedigen om die dag de leerlingen te voet of met de fiets te brengen 
en halen.  De opvang op de speelplaats zal verlengd worden zodat ouders na de grootste hinder hun kinderen 
kunnen komen ophalen. 
 
De school zal hierover nog communiceren. 
 
 
Coronavaccinaties vs schoolreglement 
 
Er was wat ongerustheid bij de goedkeuring van het schoolreglement.  Rond die periode was er nieuws over 
vaccinatiebussen die naar scholen rijden.  Die zouden redelijk assertief zijn in hun ‘overtuigingskracht’ naar 
jongeren toe.  Dit is momenteel enkel voor middelbare scholen.  
 
Als dit ooit zou worden toegepast voor lagere scholen zal hierover duidelijk gecommuniceerd worden en zal 
steeds de toestemming van de ouders gevraagd worden.  Dit heeft alleszins niets te maken met de goedkeuring 
van het schoolreglement. 
 
Verjaardagskalender 
 
Vorig jaar werd voor de eerste keer een verjaardagskalender gemaakt en verkocht als extra bron van inkomsten 
voor de schoolwerking.  Dit zal ook dit schooljaar worden herhaald.  De lay-out zal hetzelfde zijn als vorig jaar, de 
foto’s worden vrijdag gemaakt. 
 
De eerste maand van de kalender zal 1 oktober zijn, de aankondiging volgt binnenkort. 
 
Tekenfund 
 
Tekenfund is een online dienst van webshops die van alles doen met tekeningen van de kinderen.  Je kan daar 
dan T-shirts, tassen, balpennen, brooddozen, … van laten maken.  Tekenfund heeft de school al meermaals 
gecontacteerd voor een samenwerking. 
 
Er werd beslist om dit voorstel voorlopig te parkeren en verder te denken over de verschillende mogelijkheden 
voor opbrengstacties. 
 
ICT 
 
De ICT-werkgroep werd gesplitst in 2 werkgroepen: de thema’s en uitwerking van leerinhouden zullen enkel 
onder leerkrachten worden besproken.  De bestaande werkgroep samen met ouders zal verdergezet worden 
rond ICT-aankopen en praktische zaken die ook de ouders aanbelangen. 
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DEEL: ENKEL OUDERS  

  

1. Kalender schooljaar 2021 – 2022 

  
De kalender wordt overlopen:  

- 20-24 september: zeeklassen 
- 10 oktober: Twijg-wandeling 
- 16 oktober: 1e communie 
- Januari: sneeuwklassen 
- 19 maart: quiz 

 
ODR-vergaderingen: 

- 7/9/2021 
- 5/10/2021 
- 18/11/2021 
- 14/12/2021 
- 18/1/2022 
- 15/2/2022 (+ Algemene Vergadering) 
- 22/3/2022 
- 21/4/2022 
- 17/5/2022 
- 21/6/2022 

  

  

2. Leden ODR: overzicht + werving nieuwe leden 

  
Er waren ook dit jaar bij de infodagen weinig gelegenheden om nieuwe leden te werven.  Er moet verder worden 
nagedacht hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken.  Kunnen we terug koffie aanbieden aan de 
schoolpoort?  
 
Wie mogelijke nieuwe leden kent, mag deze altijd aanspreken. 
 

  

3. Werkgroepen  

  
De werkgroepen worden overlopen en de lijsten worden opgevuld.  De afwezigen of nieuwe ouders die graag 
nog meewerken aan een werkgroep mogen hun naam doorgeven aan Joke.  
 
De werkgroepen zijn:  

- Quiz 
- Zomerbar 
- Contactouders 
- Schoolkrant / Facebook / Communicatie 
- Catering (praktische regelingen) 
- Teamactiviteit 

 
(samen met school) 

- Verkeer 
- Mos 
- Communicatie (FaceBook / Gimme) 
- Schoolfeest 
- ICT 
- Verbondenheid 

 

  

4. Varia  
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Twijg-wandeling 
De ODR zijn vanuit de werkgroep samenwerking uitgenodigd voor een Twijg-wandeling met het hele gezin op 10 
oktober om 10u.  Joke stuurt het mailtje door naar iedereen. 
 
Team-activiteit 
De werkgroep zal een datum zoeken en een restaurant uitzoeken 
 
Wijgmaal op Dreef 
Er is nog geen info over de opbrengst.  Joke vraagt na wanneer we daar nieuws over zullen krijgen. 
  

  

  

  

Volgende vergadering: 5 oktober   
  

Marjan Plasschaert                Pieter Heymans 

     

                      

Voorzitter                            Secretaris   


