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“Ouders De Twijg vzw” 
 

Verslag vergadering 21/06/22 
 

Aanwezig: 
 
Joke Rutten (voorzitter) 
Pieter Heymans (secretaris) 
Steve Meurrens   
Heleen Van Haegenborgh  
Filip Claessens 
Michelle  
Pieter Jan Van Steen   
Steven Vanden Eede  
Heleen Hollebecq  
Hannelore Maddens 
Gino Vanlangendonck  
Karolien Gillard 
 
Juf Nicole 
Meester Geert 
Juf Laura 
 
 

Verontschuldigd: 
 
Volker Neckerbroeck  
Michael Wyffels  
Heidi Lenaerts (penningmeester)  
 
Meester Wim 
 
 
 
DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

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

 

2. Aantal leerlingen 
 
Er zijn op dit moment 28 instappers ingeschreven, op 48 plaatsen.  Er is dus nog plaats vrij.  Daarvan zijn er 7 
indicatorleerlingen.  Er zijn verspreid nog een aantal nieuwe leerlingen in de kleuter- en lagere school.  
 
In het zesde leerjaar vertrekken 44 leerlingen, plus nog een tiental over andere jaren.  Het netto verschil zal zich 
laten voelen in het aantal beschikbare uren naar volgende schooljaren 
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3. Pedagogische prioriteiten volgend schooljaar 
 

Er zal gewerkt worden met Questi.  Dat is een leerlingvolgsysteem met een heel sterk zorgluik, ontwikkeld 
door en voor leerkrachten, waarover meer uitleg gegeven wordt op de pedagogische studiedag.  Het 
overzetten van de info van het oude systeem naar Questi is een heel werk, dat zal geleidelijk aan gebeuren. 
Questi zal het platform Broekx niet volledig vervangen.  De administratie blijft voorlopig in dat programma. 
De ODR vraagt zich af of er geen betere alternatieven zijn voor het gedeelte dat nog in Broexk blijft. 
 
Een andere prioriteit is werken rond kansarmoede.  De pedagogische studiedag van maart zal in dit teken 
staan.    
 
Er wordt ook gewerkt aan een beleidstekst rond kansarmoede.  Er was een aanvraag bij Krijt vzw om dat 
mee op te stellen, maar zij zijn al volgeboekt voor volgend schooljaar.  Hun expertise is alvast geboekt voor 
het schooljaar erna. 
 
Een derde prioriteit is rond taalbeleid.  Het taalbeleid wordt uitgeschreven vanuit de kleuterschool en zal 
dan worden doorgetrokken naar de lagere school.  Er is een Koala-test na de derde kleuterklas.  Leerlingen 
die slecht scoren op die taaltest zullen doorheen de lagere school extra begeleiding krijgen. 
 
Dit schooljaar is er een traject rond groepsvorming gevolgd.  De geleerde lessen zullen volgend schooljaar 
in de praktijk worden gebracht worden.  
 
Ook de speelplaatswerking werd reeds dit schooljaar opgestart naar aanleg van de heraanleg van het 
speelveld.  Dat zal volgend schooljaar verder uitgewerkt worden tot een “speelplaatsplan” met zones en 
duidelijke afspraken (in samenwerking met de leerlingenraad). 
 
Vanaf 1 juli zal de tuin opengesteld worden voor de bewoners van de Rozengaard.  Dat is een proefproject, 
dat na evaluatie officieel gemaakt kan worden.  Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met de 
buurt, en Karen Stes zal dat mee opvolgen de eerste weken. 

 

 

4. Samenstelling schoolteam 
 

Juf Steffie, juf Marlies, juf Anne en juf Zoë en meester Jacko stoppen bij De Twijg om diverse redenen.  Dit 
ligt in lijn met de algemene trend binnen het onderwijs.  Leerkrachten zijn ook mobieler omdat er overal 
mensen tekort zijn.   Juf Mia gaat op pensioen. 
 
Het is niet gemakkelijk om nieuw personeel te vinden, maar er zijn intussen 4 nieuwe leerkrachten 
gevonden (allen via spontane sollicitaties).  Juf Cynthia en juf Fabienne – die dit jaar begonnen zijn – zullen 
ook blijvend het team versterken.  Daarmee zijn alle plaatsen weer opgevuld. 
 
Juf Caroline gaat switchen van het tweede naar het derde leerjaar.  Juf Fabienne komt in het tweede 
laarjaar te staan.  Juf Lut gaat zorg doen voor de kleuters, samen met juf Nicole en juf Sarah.   

 

 

5. Herverdeling klassen 
 

Het vijfde leerjaar wordt herverdeeld omdat de klasgroepen uit evenwicht waren wat de zorgnoden 
betreft.  Voor een aantal kinderen was de klas- en groepsvorming echt een probleem en daarom drong – 
na een traject gedurende het vorige schooljaar - een herverdeling zich op. 
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Een aantal ouders waren hier zeer ongerust over.  Dit werd besproken in een infovergadering na de 
beslissing. 
 
Tussen het tweede en derde leerjaar is er ook een herverdeling.  Daar was dat sowieso nodig omdat de 
groep van 3 kleinere klassen in het tweede naar 2 klassen in het derde gaat. 
 
De ODR vraagt of er niet overwogen kan worden om na elk jaar of na elke graad te mixen.  De school gaat 
dit bekijken. 

 

 

6. Wijzigingen in het schoolreglement 
 

De klassenraad na de derde kleuterklas krijgt een belangrijkere rol bij de overgang naar het eerste leerjaar. 
 
Vroeger mochten kleuters vroeger naar het lager onderwijs op voorwaarde dat ze 5 jaar waren op 1 
januari.  Deze beperking vervalt.  
 
Nadat een kind het getuigschrift basisonderwijs heeft gehaald kunnen ouders toch kiezen om hun kind een 
jaar langer in het lager onderwijs te laten.  Dit mag maximum 1 jaar vanaf je 14 jaar bent geworden op 1 
januari. 
 
Het kan zijn dat je niet langer bent ingeschreven in een school omdat het CLB een gewijzigd verslag 
opmaakt (voor kinderen met een buitengewoon attest).  Die kinderen vinden dan een plaats in het 
buitengewoon onderwijs.  
 
Een getuigschrift van het lager onderwijs kan nu ook behaald worden voor kinderen die nog geen 8 waren 
op 1 januari.  (leeftijdsvoorwaarde vervalt) 
 
Leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen kunnen toch hun getuigschrift lagere school 
halen als dat curriculum nauw aansluit bij de gewone werking en de klassenraad vindt dat de leerdoelen 
‘voldoende’ gehaald worden. 
 
Als je 15 minuten na het einde van de reguliere schooluren uw kind niet ophaalt gaat het automatisch naar 
de betalende opvang.  
 
De maximumfactuur is met 5 euro opgeslagen tot 50 euro voor de kleuterschool en 95 euro in de lagere 
school.  De strikte maximumfactuur (voor uitstappen) is verhoogd met 30 euro tot 480 euro. 
 
Preventiemaatregelen kunnen opgelegd worden door de school (afstand, mondmaskers, …) 

 
De wijzigingen in het schoolreglement verschijnen ook op de website van de school en de wijzigingen zullen 
in kleur worden aangeduid. 
 

 

7. Werkgroepen 
 

Schoolfeest 
Het schoolfeest werd door de leerlingen heel leuk bevonden.  Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw 
een normaal schoolfeest houden. 
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8. Varia 
 

Taart 

Michelle trakteerde met zelfgebakken taart.  Dit werd gesmaakt! 
 
Zonnepanelen 
De mensen van Ecoob zijn hier volop mee bezig om dit in gang te trekken.  Wegens schaarste aan 
zonnepanelen zal de plaatsing pas voor het najaar of de winter zijn.  Er komt een infoavond voor de buurt. 
 
Brugfiguur 
Karen Stes zal als brugfiguur optreden voor de school.  Zij is betrokken bij Outreach Leuven Helpt, een 
platform dat instaat voor begeleiding van mensen die het nodig hebben.   Karen zal één dag per week op 
school zijn om leerlingen en hun gezinnen te helpen op allerlei vlakken.   
 
Kom op voor je wijk 
De school wil bij de stad een boekentil aanvragen voor kinderboeken.  Die wordt dan gemaakt door een 
technische school, maar er is momenteel een lange wachttijd. 
 
soep op school 
Dit wordt verder bekeken.  Er zijn gesprekken geweest met het woonzorgcentrum en Oostrem.  Voor de 
lokale groenten zou er samengewerkt worden met Kortom. 
Dit zal nog niet voor volgend schooljaar zijn. 
 
Met het woonzorgcentrum is ook de afspraak gemaakt om opnieuw op regelmatige basis met de leerlingen 
langs te gaan. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Activiteiten 
 

Zomerbar 
De drank wordt woensdag gehaald bij de brouwer en in de frigo’s van de school gezet.  De werklijsten 
zullen zo snel mogelijk worden doorgegeven. 

 

 

2. Werkgroepen 
 

Contactouders 
De werkgroep contactouders zoekt inspiratie voor de cadeaus voor de juffen zonder klas.   

 
 

 

3. Schoolraad: vacante plaats 
 

Hannelore verlaat de ODR en de schoolraad.  Heleen wil zich hiervoor engageren. 
 

 

4. Planning volgend schooljaar 
 

De vergadering voor volgend jaar zullen gespreid worden over maandagen, dinsdagen en donderdagen.  Er 
wordt voorgesteld om de vergaderingen te houden op dezelfde dagen als de PV.  De leerkrachten zijn dan 
sowieso langer aanwezig (dus moeten niet speciaal opnieuw opkomen) en de agendapunten kunnen 
meteen worden besproken op de PV en vervolgens teruggekoppeld op de ODR. 

 

De data zijn dan:  
- Dinsdag 20 september 

- Donderdag 20 oktober 

- Maandag 21 november 

- Dinsdag 20 december 

- Maandag 23 januari 

- Donderdag 16 februari 

- Dinsdag 14 maart 

- Donderdag 27 april 

- Dinsdag 30 mei 

- Dinsdag 20 juni 

Voor de activiteiten worden volgende datums vastgelegd:  
- Koffie op de stoep: september 

- Activiteit (nog uit te werken): 18 november 

- Winterdrink: 16 december 

- Quiz: 11 maart (?) 

- Zomerbar: 23 juni ( of op zaterdag 24/6 in combinatie met het Kubb-toernooi) 

De datum van de quiz zal nog worden vastgelegd.  Ook voor andere activiteiten (Kaas & wijn, 
vader/moederdagactie, …?) moet de datum nog worden vastgelegd. 
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5. T-shirts 
 

Michelle werkt dit verder uit.  Er wordt gekozen voor het “ouderraad-blauw” met tekst op de voorkant.  Er 
wordt gekeken naar offertes voor T-shirts en pulls. 

 

 

6. Etentje 

 
Het etentje vindt plaats op 6 juli.  Iedereen betaalt voor zichzelf.  Pieter-Jan stuurt het menu door. 

 

 

7. Twijgkrant 
 

Er komt binnenkort weer een Twijg-krant uit.  Onderwerpen:  
- Verslag brood & spelen 

- Oproep naar nieuwe leden.   

Andere onderwerpen moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven. 
 

 

8. Varia 

 
 

 
 

 

Volgende vergadering: 20/09/22 
 

Joke Rutten      Pieter Heymans    
         

Voorzitter      Secretaris 
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