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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
 
De school vraagt om de agenda en de uitnodiging op Gimme sneller door te sturen, zodat dit kan teruggekoppeld 
worden naar het team. 
 

 

2. Update Corona  
 
Er waren 87 corona-besmettingen op school.  11 leerkrachten zijn ziek geworden en er werden 7 klassen 
gesloten. 
 
We gaan naar code oranje.  De mondmaskers van de leerlingen mogen uit en oudercontacten mogen terug live.  
De oudercontacten die voor volgende week zijn ingepland gaan wel nog online door zoals voorzien. 
 
De school kiest om vanaf de volgende oudercontacten enkel live contacten te doen, omdat er dan meer ruimte is 
voor het menselijk aspect.  De combinatie van online en live contacten is praktisch en organisatorisch niet 
evident.   
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Voor het spaghettifeest werd er uiteindelijk beslist om opnieuw te kiezen voor een afhaalformule op 21 mei.  Dat 
biedt meer zekerheid dan een bijeenkomst op school.  Dit valt samen met de Wijgmaalse feesten.  Voor de 
bedeling zal er een koelwagen geregeld worden. 
 
Er is groen licht voor de openluchtklassen.  Zowel zee- als bergklassen kunnen doorgaan.  Er is nog een 
waterkansje op sneeuwklassen nét voor de paasvakantie.  Niet-gevaccineerde leerlingen van 12 jaar of ouder 
zouden (volgens de huidige maatregelen) wél mee mogen maar moeten om de 3 dagen een test doen. 
 

 

3. Schoolfeest 
 
De leerkrachten van de werkgroep schoolfeest zijn samengekomen en tot de conclusie gekomen om er net zoals 
vorig schooljaar enkel een speelmoment voor de leerlingen van te maken.  Vanuit de ODR wordt aangekaart dat 
het jammer is dat er niets kan plaatsvinden voor de ouders.  Enerzijds omwille van het verbindings-aspect (elkaar 
tegenkomen) dat volledig wegvalt, maar ook omwille van de inkomsten die wegvallen in het budget. 
 

 

4. Varia 
 
Armoede op school 
De school krijgt meer en meer te maken met armoede.  In samenwerking met Gastvrij Wijgmaal wordt actie 
genomen om die gezinnen te begeleiden en te steunen.  Zo werden er al zelftesten aangekocht voor enkele 
gezinnen en werden er via de parochie voedselpakketten uitgedeeld.  Uit de goede onderdelen van oude laptops 
werden toestellen klaargemaakt voor gezinnen die daar nood aan hebben.  En er staan nog andere acties in de 
steigers. 
 
Woonuitbreidingsproject Wijgmaal 
De (voorlopige) plannen voor het woonuitbreidingsproject in Wijgmaal zijn vrijgegeven.  Op die plannen staat 
zowel de uitbreiding van De Twijg als een nieuwe school.  De vergadering tussen de school en de stad is nog 
niet kunnen doorgaan.  Meer info volgt later. 
 
Uitleg middelbare scholen 
Er is door het CLB aan de zesdejaars uitleg gegeven over de middelbare scholen.  Er kwam blijkbaar maar een 
beperkte selectie aan scholen aan bod, waardoor de leerlingen mogelijk een vertekend beeld gekregen hebben 
van de mogelijkheden. 
 
 

 
 
DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Cornet-actie Trooper 
 
De Cornet-actie start langzaam.  Voorlopig staat de teller op 70 euro voor de ODR, maar Steve en Pieter Jan 
moeten nog op dreef komen. 
 

 

2. Nieuwe ODR-leden en penningmeester volgend schooljaar 
 
Heidi stopt als penningmeester aan het einde van het schooljaar.  Wie kan deze taak overnemen van haar? 
 

 

3. Alternatieve activiteit (ipv ODR-quiz) 
 
We willen een nieuwe activiteit op poten zetten.  Enerzijds voor de zichtbaarheid van de ODR, maar zeker ook 
om opbrengsten te genereren om de vaste uitgaven te blijven betalen.  Er zal een brainstorm ingepland worden 
om mogelijke acties op te lijsten. 
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4. Wijgmaalse feesten 2022 
 
Vanuit de organisatie van de Wijgmaalse feesten kwam het aanbod om officieel lid te worden van de algemene 
vergadering en op die manier mee te werken aan het festival.  Dan moeten we voor werkvolk zorgen in ruil voor 
een deel van de winst. 
 
Zeker in de toekomst in jaren waarin het schoolfeest wel doorgaat zal het heel moeilijk worden om voldoende 
werkvolk te vinden voor beide evenementen.  Het lijkt ons beter om ons hier niet voor te engageren op een 
permanente basis. Dit neemt niet weg dat we zeker nog bereid zijn om bij te springen en te helpen indien nodig 
en mogelijk, zoals we in het verleden ook al deden. 
 
 

 

5. Twijgkrant 
 
Komt de volgende twijgkrant pas uit na de paasvakantie?  In dat geval hebben we nog wat tijd voor punten 
 

 

6. Varia 
 
 
 

 
 

Volgende vergadering: 22/03/22 
 

Joke Rutten      Pieter Heymans    
         

Voorzitter      Secretaris 


