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“Ouders De Twijg vzw” 
 

Verslag vergadering 22 maart 2022 
 

Aanwezig: 
 
Joke Rutten (voorzitter) 
Pieter Heymans (secretaris) 
Heidi Lenaerts (penningmeester) 
 
Steve Meurens   
Heleen Van Haegenborgh  
Steven Vanden Eede  
Volker Neckerbroeck  
Karolien Gillard 
Heleen Hollebecq  
Hannelore Maddens 
 
Michelle (gast) 
   
Meester Wim 
Juf Lut 
Juf Saskia 
 
 

Verontschuldigd: 
 
Gino Vanlangendonck  
Pieter Jan Van Steen  
Filip Claessens 
Michael Wyffels  
 
 
   
 
DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
 
Michelle volgt de vergadering als gast. 
 
Het verslag van vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
 
Over het puntje rond armoede op school: ook vanuit de ODR zijn er mensen die zich graag willen engageren 
rond dit thema en hier mee over willen nadenken.  Er werden reeds namen doorgegeven aan de school, maar die 
zijn tot nu toe niet betrokken. 
 
Er moet ook voldoende aandacht besteed worden aan leerlingen/gezinnen die niet tot de doelgroep van Gastvrij 
Wijgmaal behoren. 
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2. Update Corona  
 
Er zijn nog steeds heel wat zieke leerkrachten omwille van Corona, griep of andere redenen.  Vervanging is zeer 
moeilijk (tot onmogelijk) te vinden.  Er wordt dus zoveel mogelijk opgevangen binnen het team en door de zorg, 
maar we zitten nog steeds dichtbij de limiet. 
 
Bij de leerlingen zijn er ook nog besmettingen, maar minder dan tevoren. 
. 

 

3. Comedy Night: ticket sale 
 
De ticketverkoop voor de Comedy Night verloopt zeer moeizaam.  Er zijn tot nu toe nog maar 37 tickets verkocht, 
waarvan heel wat door de leerkrachten.  Om break-even te gaan, zouden er toch 200 tickets moeten worden 
verkocht (er zijn er in totaal 250 beschikbaar). Er zal nog een flyer meegegeven worden om wat extra reclame te 
maken. Ook de ouderraad engageert zich het evenement te delen op zijn sociale media. 
 

 

4. Movie @ De Twijg  
 
Movie @ De Twijg gaat morgen door (23/03).  De kinderen kijken elk in hun eigen klas naar een film die door de 
klasjuf gekozen wordt.  Er zal een “winkeltje” met snacks zijn in de refter. 
. 

 

5. Vastenvoettocht 
 
De vastenvoettocht zal volgende week worden gelopen ten voordele van 2 projecten: Gastvrij Wijgmaal en 
Tapas.  Die laatste steunen schooltjes in Nicaragua, Bolivia en Zambia. 
 

 

6. Spaghetti take-away 
 
De spaghettidag zal dit jaar opnieuw als take-away formule worden gedaan.  Deze keer zal de saus gemaakt 
worden door de leerkrachten.  De take-away valt gelijk met de Wijgmaalse feesten op 21 mei. 
 

 

7. Schoolfeest: kids only 
 
Het schoolfeest zal volgens hetzelfde concept verlopen als vorig jaar.  Door de onzekerheid die er nog steeds 
een beetje is en de snelle opeenvolging van activiteiten de komende maanden werd tot die beslissing gekomen.  
Leerlingen en ouders vinden het wel jammer dat er opnieuw geen optredens zullen zijn.   
 
De vraag wordt gesteld of het circus Picolini nog eens kan terugkomen? 
 

 

8. Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad is dit jaar heel actief en heeft een goeie vibe.  Dit levert heel wat leuke acties en initiatieven op. 
 
Tuin 
 
De tuin krijgt al meer en meer vorm.  Deze werd mee uitgedacht door de leerlingenraad en wordt gerealiseerd in 
samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland.  Er is ook een pedagogisch project aan verbonden.  
Leerlingen kunnen meewerken in de tuin en planten water geven. 
 
De speelberg is een groot succes, maar de leerlingen komen heel vuil thuis.  Misschien dat het spelen op de berg 
kan beperkt worden op modderige dagen? 
 
Met de speelberg, de Kido-tuin en binnenkort de nieuwe tuin is er veel meer ruimte voor de leerlingen.  Dat is nu 
al voelbaar. 
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Toiletmadammenactie 
 
De leerlingen van de oudste leerjaren vonden de toiletten vuil en hebben een toiletmadammen-actie gedaan.  
Daarbij controleerden ze of de andere leerlingen de toiletten proper achterlieten.  Sommige leerlingen mochten 
niet buiten als de wc niet proper was.  
 
De ouders juichen initiatief toe, maar vinden dat het niet ok is dat leerlingen andere leerlingen controleren tot in 
het wc-kotje.   
 
Skatevrijdag 
 
Skate-vrijdag was heel leuk en er waren heel veel kinderen met wieltjes in één of andere vorm.  Dit is zeker voor 
herhaling vatbaar, maar misschien zal er volgende keer opgedeeld worden in leeftijdsgroepen. 
 
Er was wel de opmerking dat leerlingen die geen wieltjes meehadden zich buitengesloten voelden. 
 
Leesmaandag 
 
Op leesmaandagen kan er binnen rustig een boekje gelezen worden.  De eetzaal zal daar ook een beetje voor 
ingericht worden. 
 
Badminton 
 
Er is ook al badminton georganiseerd tijdens de middag, maar wegens afwezigheid van meester Hendrik is het 
een paar keer niet kunnen doorgaan.  Ook andere middag-activiteiten staan nog op het programma. 
 
Sorteerstraat 
 
Het sorteercentrum is er ook gekomen op initiatief van de leerlingenraad en de afsluiting werd gezet met hulp van 
de ouderraad.  Wordt vervolgd. 
 

 

9. Algemene vergadering ODR vzw: begroting 2022 
 
Op de algemene vergadering werd de begroting voor 2022 afgesproken.  Er zijn bijna geen inkomsten dus moet 
er ook serieus gesnoeid worden in de uitgaven.  We gaan opnieuw 2000 euro meer uitgeven dan er binnenkomt, 
maar toch hebben we niet het gebruikelijke budget kunnen vrijmaken voor Sint en Cultuur.  Aangezien de school 
zelf een mooi budget gekregen heeft voor ICT wordt er in 2022 geen ICT-budget voorzien door de ouderraad. 
 

 

10. Varia 
 
Gastvrije Brunch 
Op 8 mei wordt er in samenwerking met Gastvrij Wijgmaal een brunch georganiseerd op school.  De bedoeling is 
om de nieuwkomers te helpen hun netwerk uit te breiden.  Iedereen brengt zijn eigen eten mee (potluck) en 
ondertussen zullen er ook activiteiten voor de kinderen zijn.  Ook de lokale verenigingen en enkele leerkrachten 
zullen vertegenwoordigd zijn om wat uitleg te geven.  Het zou leuk zijn als ook de ODR vertegenwoordigd is. 
 
Schoolkeuze zesdejaars 
Don Bosco en Montfort zijn zichzelf komen voorstellen aan de zesdejaars.  Dat is op initiatief van die scholen zelf 
en de selectie werd dus niet gemaakt door De Twijg.  Het is uiteraard onmogelijk om alle Leuvense scholen aan 
bod te laten komen. 
 
Verbindende activiteit 
De ODR werkt aan een verbindende Picknick/hotdog activiteit, waarschijnlijk op 14 mei. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Cornet-actie Trooper 
 
De Cornet-actie start langzamer dan vorig jaar.  Er zijn tot nu toe maar 32 bakken besteld.  Er zijn nu veel meer 
verenigingen die aan de actie meewerken en dus opbrengsten wegkapen. 
 

 

2. Nieuwe activiteit 
 
De brainstorm rond de nieuwe activiteit heeft geleid tot het idee om een verbindende picknick te organiseren.   
 
Dit zou doorgaan op het Rietensplein en zou een picknick zijn met randactiviteiten.  Zo wordt er gedacht aan een 
competitie tussen de verschillende klassen met volksspelen. 
 
Er zal reclame gemaakt worden via FaceBook, de contactouders en de whatsapp groepen van de klassen. 
 

 

3. Feedback schoolraad 
 
Het verslag van de schoolraad werd besproken. 
 

 
 

4. Penningmeester volgend schooljaar 
 
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester ter vervanging van Heidi.  Heleen en Heleen 
stellen zich kandidaat om dit samen te doen. 
 

 

5. Twijgkrant 
 
De deadline voor de volgende Twijgkrant ligt op de dag voor de paasvakantie.  Welke onderwerpen kunnen aan 
bod komen? 

- Save The Date: 14 Mei 

- Sorteercentrum 

- Trooper 

 

 

6. Werkgroepen en activiteiten 
 
Geen nieuws te melden 
 

 

7. Varia 
 
 
 

 

Volgende vergadering: 21/04/22 
 

Joke Rutten      Pieter Heymans    
         

Voorzitter      Secretaris 
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