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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
 

 

2. Update Corona + evaluatie communicatie 
 
Het aantal besmettingen is sterk toegenomen, net zoals in de rest van het land. Er zijn 34 besmettingen 
gesignaleerd de afgelopen 2 weken, waarvan een 7-tal nog van tijdens de vakantie. Er zijn 2 klassen gesloten, 
en er zullen er wellicht nog enkele volgen. 
 
Het CLB kan de toeloop niet volgen dus neemt de school zelf het initiatief tot sluiten van de klassen en opvolging. 
 
Voor de klassen in quarantaine worden – in de mate van het mogelijke – online lesmomenten voorzien. Dat loopt 
vlot en wordt geapprecieerd. 
 
Voor wie dat nodig heeft maakt de school een attest op voor de ouders dat aangeeft dat de klas in quarantaine is 
geplaatst. 
 

 

3. Feedback info-avond zonnepanelen 
 
Wim is naar een infoavond geweest van Ecoob (energiecoöperatie Oost-Brabant).  Mensen kunnen aandelen 
kopen voor het plaatsen van een zonnepanelenveld op het dak van de school.   De school zou dan klant worden 
van Ecoob en op die manier sterk kunnen besparen op de energiefactuur.  Een ander voordeel is dat de school 
na 20 jaar eigenaar wordt van de installatie. 
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Ecoob zorgt voor alles zodat de school volledig ontzorgd wordt.  Er wordt ook gekeken of de school zelf mee kan 
bepalen waar het stroomoverschot naar toe gaat, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie. 
 
Het voorstel zal in samenspraak met het schoolbestuur verder bekeken worden.  
 

 
4. Sorteercentrum: praktische afspraken 22/01 
 
Zaterdag komen een aantal vrijwillige ouders helpen.   Er zullen omheiningen en een poort worden geplaatst.  Er 
is onderling afgesproken wie voor welk materiaal zorgt zodat de werken ongetwijfeld vlot zullen verlopen. 
 

 
5. Typles op school 
 
De typlessen op school zijn ongelooflijk duur.  De school heeft daarom beslist om de folders (waar geen prijsinfo 
in vermeld wordt) niet uit te delen aan de ouders.   Omdat er toch vraag komt van ouders werd besloten om het 
toch via Gimme te verspreiden en er online alternatieven naast te zetten. 
 
Ook andere folders worden niet meer uitgedeeld en de organisaties die folders voor de deur van de school 
afzetten worden daar ook van op de hoogte gesteld.  Alle lokale initiatieven worden wel gepromoot via het 
Gimme-bericht “Info uit de buurt”. 
 
Met initiatieven waar de school achter staat kan een samenwerking besproken worden voor het gebruik van de 
lokalen van De Twijg.  Zo zullen er binnenkort tekenkampjes gegeven worden op De Twijg in samenwerking met 
Gastvrij Wijgmaal, zodat kansarme gezinnen tegen een voordelig tarief kunnen deelnemen. 
 

 
6. Sneeuwklassen 
 
De skireis zal (alweer) niet kunnen doorgaan.  Er zijn nu 2 opties genomen voor bergklassen in juni.  Hopelijk kan 
dat dit jaar wel doorgaan.  De vraag wordt gesteld wat er zal gebeuren als vaccinatie verplicht is voor toegang tot 
Frankrijk.  Het standpunt van de school is dat ze geen discriminatie willen tussen leerlingen die gevaccineerd zijn 
of niet, dus als niet iedereen mee kan (op basis van hun persoonlijke keuze) zal de vakantie geannuleerd 
worden. 
 
De ouders stelden voor of er niet met de leerlingen een uitstap naar een indoor skipiste kan worden 
georganiseerd.  Dit kan echter niet via de schoolrekening omdat daarmee over de maximumfactuur wordt 
gegaan.  Er werd gevraagd of de ODR hier een tegemoetkoming kan doen voor de bus.  Dit zal worden 
besproken in het tweede deel.   Alternatieven zijn dat de leerlingen zelf een actie op poten zetten om een deel 
van die uitstap te betalen of dat dit wordt geregeld met de mindere prijs van de bergvakantie ten opzichte van 
een skivakantie. 
 

 

7. Varia 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Ski-uitstap 6de jaars: budget 
 
Dit punt is behandeld in het eerste deel.  Aangezien het alweer een jaar is waarin we zo goed als geen inkomsten 
hebben, is het standpunt van de ODR dat we geen extra budgetten specifiek aan één klas of jaar kunnen 
besteden. Het idee van meester Wim om met de leerlingen zelf iets op poten te zetten vinden we wel een goed 
idee. 
 

 

2. ODR quiz 
 
Volgens de huidige maatregelen zou de quiz de maatregelen van de horeca moeten volgen: afstand houden, 
CST en sluiten om 23u.   In combinatie met de onzekerheid die er nog steeds blijft, werd binnen de quiz-
werkgroep besloten om de quiz ook dit jaar niet te laten doorgaan. 
 
 

 

3. Trooper: cornet-actie 
 
Vanaf februari start een nieuwe Cornet-actie.  Deze keer zijn er genoeg bakken en het levert opnieuw 10 euro 
per bak op voor de ODR.   
 

 

4. Varia 
 
 
 

 
 

Volgende vergadering: 15/02/21 
 

Joke Rutten      Pieter Heymans    
         

Voorzitter      Secretaris 


