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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
 
Kansarmoede 
Wat het puntje over kansarmoede betreft, wil de school aanstippen dat naast de samenwerking met Gastvrij 
Wijgmaal ook kansarmoede bij de leerlingen en hun familie in de gaten wordt gehouden.  Ook Karen Stes die 
voor ‘Leuven Helpt’ verantwoordelijk is voor Wijgmaal is betrokken bij Gastvrij Wijgmaal en de school. 
 
Kansarmoede is ook een actiepunt binnen de scholengemeenschap waarbinnen nog een aantal concrete acties 
zullen volgen. 
 
Er is ook een aanvraag gedaan bij vzw Krijt om een beleid uit te werken rond kansarmoede, maar die zijn al 
volgeboekt voor volgend schooljaar.   
 

 

2. Activiteiten  
 
Brunch Gastvrij Wijgmaal 
De brunch was een succes, met 75 deelnemers.   
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Comedy Night 
De Comedy Night was heel tof. Door het beperkt aantal verkochte kaarten was deze voorstelling – ondanks het 
feit dat de school de installatie gratis kreeg – licht verlieslatend.  De opbrengst van de movie night heeft dit kleine 
verlies gecompenseerd. 
 
De comedy night is zeker voor herhaling vatbaar.  De ODR stelt voor om de organisatie mee te dragen om op die 
manier de school te ontlasten. 
 
Spaghetti Take-away 
De spaghetti is dit weekend.  De school maakt de saus zelf en zorgt voor een koelwagen om alles vers te 
houden.  Er is ongeveer 450 liter saus besteld, wat vergelijkbaar is met de spaghettidagen.  Maar de opbrengst 
zal ongeveer 2000 euro lager liggen dan vorig jaar. 
 
Schoolfeest (fun @ De Twijg) 
De flyers zijn meegegeven voor het schoolfeest.  Dit zal hetzelfde verlopen als vorig jaar.  Leerlingen moeten zich 
niet inschrijven. 
 
 

 

3. Werkgroepen 
 
Verkeer 
Juf Nicole had gevraagd of er budget was voor fluo-hesjes.  Dit is intussen uitgeklaard, er is nog voldoende 
budget. 
 
 

 

4. Varia 
 
Soep 
Er wordt nagedacht over een sociaal en duurzaam project om 2x per week soep aan te bieden.  Deze soep op 
basis van lokaal gekweekte groenten zou dan gemaakt worden door Oostrem of het woonzorgcentrum en aan de 
leerlingen worden aangeboden. 
 
Leerkrachten 
Er zijn een aantal leerkrachten voor langere periode afwezig, onder meer door de hoge werkdruk van de 
afgelopen periode. Er zijn er zelfs enkele leerkrachten die uit het onderwijs stappen in september. 
 
Er zijn geen vervangers, dus alle zorgleerkrachten worden ingeschakeld in de klassen.  Er is dus zo goed als 
geen zorg momenteel. Vanuit de ouderraad wordt hieromtrent toch enige bezorgheid geuit. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Activiteiten 
 
Cornet-actie 
Er was veel concurrentie van andere verenigingen.  Ook het feit dat nu de cafés terug open zijn heeft niet 
geholpen.  De opbrengst van de actie (32 bakken) bleef daardoor beperkt tot 160 euro. 
 
Er komen nog 2 andere acties van Trooper aan: koekjes van Destrooper (november) en wenskaarten 
(december).  Maar deze vallen mogelijk samen met gelijkaardige opbrengst-acties van de school. 
 
Brood en spelen 14 mei 
De weergoden waren ons goedgezind en er was enorm veel volk.  Er is tot twee keer toe naar de Spar gegaan 
om hotdogs bij te halen en nog was alles op.  De sfeer was goed en iedereen was blij dat we opnieuw een 
verbindende activiteit konden organiseren. 
 
Qua locatie is het praktischer om het volgende keer op school te organiseren, al zijn er wellicht ook heel wat 
mensen blijven hangen die toevallig passeerden. 
 
Zomerbar 14 juni 
De zomerbar gaat doorgaan.  De blauwdruk ligt er nog van vorige keren, en de werkgroep gaat opnieuw van 
start.  Joke zorgt voor de communicatie (Facebook, Instagram en Gimme). 
 
 

 

2. Werkgroepen 
 
Contactouders 
Vanuit de werkgroep contactouders zal opnieuw een mail gestuurd rond het cadeau voor de juffen/meesters.  
Misschien kan er weer iets georganiseerd worden met de leerlingen zoals enkele jaren geleden. 
 
 

 

3. Schoolraad: vacante plaats 
 
Hannelore verlaat de ODR en is tot nu toe nog niet aanwezig kunnen zijn op de schoolraad.  Ze stelt met 
onmiddellijke ingang haar plaats in de schoolraad beschikbaar.  14 juni is de volgende vergadering.  Wie stelt 
zich kandidaat? 
 
 

 

4. Planning volgend schooljaar 
 
De planning voor activiteiten van volgend schooljaar zal zo snel mogelijk worden vastgelegd, zodanig dat die 
datums tijdig vrijgehouden kunnen worden.  
 
Voor de vergaderingen zal er nog meer afgewisseld worden over de dagen van de week. 
 
Dit wordt verder opgenomen op de volgende ODR-vergadering. 
 
 

 

5. Varia 
 
Idee voor opbrengstactiviteiten:  

- Bake-off: ouders mogen hun taart inzenden en die worden gejureerd.  Nadien worden die taarten 

verkocht aan de aanwezigen met een tasje koffie 

- Free Podium 
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- Moederdagontbijt 

- Vaderdag: bbq workshop op school 

- Kubb-toernooi 

Kelder 
Er wordt voorgesteld om voor de volgende vergadering wat tijd te nemen om de kelder op te ruimen.  Joke, Steve 
en Steven stellen zich vrijwilliger. 
 
Teamactiviteit ODR 
Het etentje zal gepland worden in de eerste week van juli.  Pieter Jan legt de datum vast en laat snel iets weten. 
 
 
 

 

Volgende vergadering: 21/06/22 
 

Joke Rutten      Pieter Heymans    
         

Voorzitter      Secretaris 
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