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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
De voorziene datum voor de volgende ODR-vergadering (18/01) past moeilijk voor een aantal aanwezigen.  Er 
wordt besloten de vergadering te verplaatsen naar donderdag 20/01. 
 
Het verslag van vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
 

 

2. Update Corona + evaluatie communicatie 
 
Er werden ondertussen 3 klassen gesloten.  Dit heeft niet zo zeer te maken met een grote opstoot in 
besmettingen, maar wel met de verstrengde quarantaine-regels.  Het aantal besmettingen op school valt met 29 
positief geteste leerlingen sinds september nog goed mee.  In de kleuterschool waren er amper besmette 
leerlingen. 
 
De school heeft gekozen om snel te reageren en niet te wachten op de beslissing van het CLB.  Wanneer ouders 
doorgeven dat hun kind besmet is (ook via zelftest) wordt onmiddellijk in actie getreden.  Omdat het CLB 
overbevraagd is en moeilijk bereikbaar werd binnen het schoolteam en ook met ouders overlegd bij het nemen 
van maatregelen zodat de beslissing om een klas te sluiten breed gedragen wordt. 
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Voor gezinnen waarbij online les volgen moeilijk is werden Chromebooks ter beschikking gesteld door de school.  
Waar nodig werd ook thuis langsgegaan om deze te installeren. 
 
 
Zoals vooraf al verwacht werd is zijn er heel wat leerlingen die voldoende zelfsturing en/of ondersteuning hebben 
om goed deel te nemen aan het online onderwijs.  Maar bij anderen is het veel moeilijker om hen te bereiken of 
te betrekken. 
 
De algemene conclusie is dat het systeem dat in de regiegroep werd afgesproken goed werkt en een voorbeeld 
is voor andere scholen.  Ook over de communicatie zijn er veel positieve reacties.  
 
Er is wel wat feedback gekomen op de mondmaskerplicht.  Er zullen geen harde maatregelen genomen worden 
tegen kinderen die mondmaskers weigeren en niemand zal de toegang tot de school ontzegd worden.  Er worden 
mondmasker-pauzes gehouden waarbij leerlingen af en toe het masker mogen afzetten. 
 
Het zwemmen werd tijdelijk opgeschort, voornamelijk omwille van het busvervoer en de kleine omkleedruimtes.  
Na de kerstvakantie wordt dit opnieuw bekeken. 
 
De school heeft een aantal CO2-meters gesponsord gekregen.  Uiteindelijk zijn met budget van het ministerie 
van onderwijs extra meters aangekocht zodat elke klas nu een meter heeft.  In de klassen met hoge plafonds 
en/of buitendeuren die open kunnen gaan deze niet vaak af.  In sommige klassen gaat het wel af en toe af en 
dan worden extra ramen/deuren open gezet. 
 
De spaghettidag werd uitgesteld omwille van de situatie.  Voor de quiz wordt beslist om voorlopig te wachten om 
te zien hoe de situatie evolueert.  Ook voor de Comedy night (met Jade Mintjens en Jeroen Verdick) wordt 
afgewacht of het kan doorgaan. 
 
 

 

3. Subsidies Natuur op school 
 
Er werd een subsidiedossier ingediend voor de aanpassingen aan de sportterreinen en dat werd goedgekeurd 
voor een subsidie van ruim 5000 euro.  Dit gaat om het insnijden van het sportterein, aanplanting van een 
speelbos(je), hagen, takkenrillen, … . 
 
De voorbereidingen hiervoor zijn nog dit jaar voorzien.  Eind januari of begin februari wordt er dan aangeplant. 
 
Geert (van Heleen) is bereid om een aantal werken uit te voeren om zo de kost te drukken.  Een aantal leden van 
de ODR willen binnenkort samenkomen om te kijken wat er kan gedaan worden en wat daarvoor nodig is. 
 
 

 
4. Noodzakelijke opvang week 20-24 december 
 
Er is opvang voorzien via de Kido.  Daarbij wordt voorrang gegeven aan mensen van De Twijg.  De opvang is 
gratis en indien nodig zullen leerkrachten bijspringen om in de opvang te voorzien.  Ook de ruimtes van de school 
zullen ter beschikking gesteld worden. 
 

 

 
5. Werkgroepen 
 
Voorleesweek 
Een aantal activiteiten zijn doorgegaan, waaronder een zeemeermin, Guy Didelez, Stijn Moekaars en de 
tekenaar van de buurtpolitie-strip..  Andere activiteiten konden helaas niet doorgaan. 
 
Sint 
De sint is toch gekomen op school.  In plaats van heel de school samen zijn de leerlingen klas per klas bij de sint 
geweest.  De filmpjes ter voorbereiding waren heel leuk, ook voor de ouders 
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Wafel/truffel 
Er was wat schrik dat de omzet bij online bestellingen lager zou uitvallen dan bij de ‘papieren’ editie.  Gelukkig 
was deze vrees ongegrond.  Er werden 2070 dozen verkocht, dat is een record! 
 
Rode Neuzen 
Er is in veel klassen gewerkt rond ‘expeditie geluk’.  De grootsere acties zoals andere jaren waren dit jaar helaas 
niet mogelijk. 
 
 

 

6. Varia 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. ODR-quiz 
 
De quiz-werkgroep is eerder pessimistisch over het al dan niet doorgaan van de quiz in maart.  Er kruipt heel wat 
voorbereiding in terwijl het momenteel absoluut niet zeker is dat het zal kunnen doorgaan.  Dit zal verder in het 
team worden besproken, maar we gaan er niet over communiceren voor januari om af te wachten wat de evolutie 
is. 
 

 

2. Winterdrink 
 
De winterdrink kan helaas ook niet doorgaan 
 

 

3. Trooper: cornet-actie 
 
De Cornet-actie vindt opnieuw plaats en Pieter Jan heeft ons daarvoor aangemeld.  Deze keer zal geleerd 
worden uit de lessen van de vorige keer en zal er gezorgd worden dat er voldoende voorraad is en tijdig 
gecommuniceerd wordt.  De mogelijke opbrengst van deze actie is alvast handig meegenomen. 
 

 

4. Twijgkrant: deadline 24/12 
 
Onderwerpen die kunnen worden vermeld in de Twijgkrant:  

- Instagram en FaceBook van de ODR 

- Trooper: Cornet-actie 

- Koffie aan de schoolpoort 

 

5. T-shirts ODR: stand van zaken 
 
Omdat Pieter Jan helaas niet aanwezig kon zijn voor dit puntje wordt dit uitgesteld naar de volgende vergadering. 
 

 

6. Overzicht werkgroepen en activiteiten 
 
De ODR heeft soms het gevoel dat in de gemengde werkgroepen (ICT, Rode Neuzen,…) de beslissingen vaak al 
genomen zijn door de school en we als ODR dus weinig tot geen inbreng kunnen leveren.  Nochtans zitten er ook 
bij de ODR veel goede bedoelingen en goede ideeën en kunnen we samen vaak meer bereiken dan apart. 
 

 

7. Varia 
 
 

 
 

Volgende vergadering: 20/01/21 
 

Joke Rutten      Pieter Heymans    
         

Voorzitter      Secretaris 


