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DEEL: OUDERS + SCHOOL  

  

1. Goedkeuring vorig verslag  

  
Het verslag van vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 

  

Werkgroepen 

Grote voorleesweek (20-28 november) 
Meestal wordt dit in elkaar gestoken door enkele leerkrachten.  Dit staat op de agenda van de PV van oktober.  
Daarnaast wordt er wekelijks actief aan lees-promotie gedaan.  Bijvoorbeeld door lezen te stimuleren of door 
voor te lezen tijdens het eetmoment. 
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Week van de smaak (18-28 november) 
De laatste jaren is dit de ‘week van de soep’ geworden.  De school bekijkt of dit nog praktisch kan nu er in de 
klassen wordt gegeten ’s middags. 
Voor de organisatie zal er wel voldoende hulp van de ouders nodig zijn.  De ODR doet een oproep naar 
bereidwillige ouders. 
 
Rode Neuzen 
Het thema van dit jaar zijn de leerkrachten:  “Sidekick Sam”.  Vanuit de werkgroep verbondenheid werd besloten 
dat het niet ideaal is om één leerkracht op die manier in de schijnwerkers te plaatsen maar eerder om opnieuw 
iets te doen rond welbevinden zoals de voorbije jaren. De werkgroep verbondenheid zal daarrond een initiatief 
uitwerken. 
 
Winterdrink (17 december) 
Dit staat op de lijst als gemengde werkgroep, maar eigenlijk is er daarvoor niet echt hulp van de leerkrachten 
nodig.  De ODR (werkgroep catering) zal de organisatie van de winterdrink op zich nemen. 
 
Schoolfeest (11 juni) 
Het schoolfeest kan niet zoals gepland doorgaan in mei wegens samenlopend met de Wijgmaalse Feesten.  Er 
zijn al heel wat ODR-leden die zich hiervoor willen engageren.  Joke stuurt de ge-update lijst van de werkgroepen 
door naar de school. 
 
MOS 
Er zijn 2 subsidie-projecten: voor het eerste project werd reeds subsidie goedgekeurd.  Dit gaat over 
speelplaatsinrichting en onder andere een speelkeukentje.   
Het tweede project is een groter project: de speelberg werd al aangelegd en de coniferen werden weggehaald.  
Het sportveld zal aangepakt worden in de winter.  Het dossier is binnengebracht en als het wordt goedgekeurd 
wordt 80% terugbetaald als subsidie. 
 
Het sorteercentrum krijgt ook vorm.  Er zijn al diverse bakken en zodra de laatste rommel van de bouwwerken 
verdwenen is zal dit proper ingericht worden. 
 
Voorlopig komen er geen diertjes (bv. kippen) omdat het niet evident is om de zorg hiervoor te voorzien in de 
weekends/vakanties.  
   

  

3. Eten in de klas + speelplaatsverschuiving 

  
Vandaag werd dit voor het eerst opgestart.  Er is nog niet veel feedback binnengekomen.  Dit zal verder worden 
opgevolgd. 
 
Er wordt wel opgemerkt dat het koek-moment wegvalt.  Sommige kinderen mogen hun koek ’s middags mee 
opeten.  In andere klassen werd aan de kinderen gezegd dat ze het na school moeten opeten. 
 
Een langere middagspeeltijd biedt mogelijkheden om middag-activiteiten te organiseren zoals spelletjes, schaken 
of een heuse klas-challenge.  Dit zal verder uitgewerkt worden. 
 

  

4. Digisprong 

  
De laders van de laptops blijven in de klas, dus het opladen gebeurt nooit thuis.  De chromebooks gaan enkel op 
woensdagnamiddag en in het weekend mee naar huis, tenzij de leerlingen ze op een ander tijdstip nodig hebben.  
Er zullen meer digitale huistaken worden gegeven.  Zo kan er korter op de bal gespeeld worden omdat de 
leerlingen onmiddellijk hun verbetering krijgen en de juf kan opvolgen waar fouten gemaakt worden. 
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Er wordt aandacht besteed aan typen, maar het is geen echte dactylocursus.  Vorige jaren werd op school een 
dactylo-cursus georganiseerd door een externe lesgever, maar dit is zeer prijzig.  Er zijn goedkopere online-
alternatieven die even goed zijn. Wim zal hiervan een oplijsting maken. 

    
 

5. Verdieping in de klas 

  
De school werkt aan een klas-differentiatie traject, in opvolging van de talentdagen en programma’s voor 
kinderen die sterker zijn op bepaalde vlakken.  Er zijn al enkele initiatieven in het vijfde en zesde leerjaar om 
snellere leerlingen uit te dagen met extra activiteiten.  De rest van de klas krijgt op die manier meer aandacht en 
hulp van de leerkracht. 
 

   

6. Varia  

  
Cultuurbudget (4e leerjaar) 
 
In het vierde leerjaar gaan ze naar Chocolate Nation.  Deze uitstap is iets duurder dan het cultuurbudget, maar 
dankzij dat budget kan de kost voor de leerlingen wel worden gedrukt. 
 
Voor de overige klassen wordt nog bekeken welke culturele activiteiten zullen worden georganiseerd. 
 
 
WK Wielrennen 
 
Er was niet al te veel hinder voor het afhalen.  Heel wat klassen zijn toch aan de straat gaan kijken en 
onmiddellijk na de doortocht was de straat weer opengesteld. 
 
 
Formulieren school 
 
Een ouder merkte op dat op een aantal formulieren nog “Vader” en “Moeder” staat, wat niet altijd van toepassing 
is voor alle gezinnen.  Voor een aantal formulieren is dit reeds aangepast naar “ouder1” en “ouder2”.  De school 
kijkt dit verder na en past aan waar nodig. 
 
 
Veldloop 
 
De vraag werd gesteld door een ouder waarom de jongens en meisjes afzonderlijk liepen op de veldloop.  De 
belangrijkste reden is dat de groep in twee moest worden gesplitst omdat het parcours te krap is voor een hele 
klas.   
 
Boom 
 
Er wordt opgemerkt dat de pinnen rond de boom aan de nieuwbouw voor een gevaarlijke situatie zorgen.  De 
school bekijkt hoe ze dit kunnen beveiligen. 
 
Klaslijsten 
  
De lijst van alle contactouders is gefinaliseerd en werd rondgestuurd. Joke zal deze ook doorsturen naar de 
school, zodat het schoolteam kennis kan nemen van hun contactouders. 
 
De klaslijsten werden ondertussen ook verspreid aan de contactouders, maar deze bleken niet altijd even juist te 
zijn. De werkgroep contactouders zal dit verder opnemen met het secretariaat. 
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DEEL: ENKEL OUDERS  

  

1. Overzicht werkgroepen + activiteiten 

  
De leden per werkgroep worden overlopen en aangevuld. 

  

2. Werving nieuwe leden 

  
Om de ODR opnieuw wat bekendheid te geven zullen we opnieuw “Koffie op de stoep” doen op vrijdag 22 
oktober.  Wie vrij is mag komen helpen (met t-shirts). 
 

  

3. Twijgwandeling  

  
Er zullen van de ODR 9 volwassenen en 8 kinderen deelnemen aan de wandeling.  Het is een wandeling van 8 
km en daarna is er soep. 

 

  

4. Teamactiviteit ODR  

  
De teamactiviteit gaat door in de Maritime.  Er wordt gekeken of we het Bbq-arrangement kunnen nemen. 

  

5. ODR Google Drive 

  
De toegang tot de Drive werd aangepast.  Iedereen krijgt toegang tot de bestanden die hij  of zij nodig heeft. 
 
  

  

6. Varia  

  
T-shirts ODR 
 
Met de komst van een aantal nieuwe leden, blijkt er een tekort te zijn aan ODR-T-shirts. Er zal worden bekenen 
waar we nieuwe t-shirts en/of hoodies kunnen bestellen 

 
Werkgroep contactouders 
 
Regelmatig wordt aan deze werkgroep de vraag gesteld om reclame te maken voor een bepaald evenement via 
de mailinglist van alle contactouders. Binnen de ODR werd beslist om hierop niet in te gaan, gezien de 
contactouders hun gegevens niet voor deze doeleinden hebben gedeeld met de ODR. Er zal worden 
doorverwezen naar de school, die iedere vrijdag een bericht op gimme plaatst met “info uit de buurt” 
 

  

Volgende vergadering: 18 november   
  

Joke Rutten                Pieter Heyman

              

     

Voorzitter                            Secretaris   


