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Verslag vergadering schoolraad van 

10 feb 2009 
 
 
Aanwezigen: 
 

Pedagogische raad  Juf Nicole 
Juf Lut 

 
 Ouderraad   Dirk Bollens (secretaris) 

Ives Van Haute 
Cindy Winters 

       
Lokale gemeenschap  Hilde Van Wichelen (voorzitter) 

Katrien Craps 
 
 
 
Genodigden: / 
 
 
Verontschuldigd:   
 
Juf Wendy 
Wim Van Olmen 
Directie 
 
 

 
 
Verwelkoming 
 
Juf Wendy heeft beslist opnieuw toe te treden tot de schoolraad.  Ze wordt van harte welkom 
geheten.   
 
 
1. Vorig verslag + extra toelichting 
 
1.1. Goedkeuring : het verslag wordt goedgekeurd.  De voorzitter contacteert de directie ivm 
openstaande punten van vorig verslag.  Zij stelt aan de aanwezigen tevens de vraag op welke wijze 
het verslag verspreid wordt naar de respectievelijke achterbannen.  Bij de leerkrachten gebeurt dit via 
personeelsvergaderingen , bij de ouderraad via de open vergaderingen.  De voorzitter stelt voor om 
de verslagen ook op de website van de school te plaatsen.  Ze neemt dit op met het schoolbestuur. 

Actie: Contacteren directie ivm openstaande punten 

Door: voorzitter 
 
Actie: Contacteren schoolbestuur ivm publicatie verslag op website school 
Door: voorzitter 
 
Actie: Na akkoord , verslag op website school 
Door: secretaris 

 
Noot : de voorzitter heeft de directie gecontacteerd : zie verder in verslag. 
 
1.2. Franse les : wordt momenteel toegepast.  3 leerkrachten volgens momenteel cursus : Juf Saskia, 
juf Veerle en juf Nan. 
 
1.3. Opvolgsysteem leerlingen : schoolbestuur (Eric Stalmans) volgt dit verder op. 
 
1.4. Baso fiche : zorgcoördinator 3de graad zou dit nu moeten opstarten. 
 
1.5. Enquête : de enquête is klaar maar op vraag van het schoolbestuur nog niet verspreid.  Er wordt 
voorgesteld dit te verschuiven naar begin volgend schooljaar. 
 

Actie: Op agenda houden van schoolraad 
Door: secretaris 
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1.6. Vervoerskosten autobus : prijzen volgend schooljaar zijn opgevraagd doch het is momenteel te 
vroeg om reeds prijzen te krijgen. 
 
1.7.Brandoefening :is ingepland (feb). Schoolbestuur krijgt hiervan een verslag. 
 

Actie: verslag ter inzage opvragen bij schoolbestuur 
Door: Voorzitter 

 
1.8. Geschorste activiteiten : de leerkrachten melden dat de activiteiten “kriebelteam” en 
“leerlingenraad” opnieuw opgestart zijn/worden.  Kriebelteam heeft zijn eerste screenings achter de 
rug.  In de nabije toekomst komt de leerlingenraad opnieuw samen.  De schoolraad wil nadrukkelijk 
de drijvende krachten achter deze initiatieven bedanken en steunt deze activiteiten. 
 
1.9. Sportveld : het gemelde defect aan de poort van het sportveld , blijkt geen echt defect te zijn 
(slot werkt nog uitstekend).  De twee deuren van de poort staan echter iets te ver uit mekaar 
gemonteerd waardoor zelfs bij afgesloten poort , deze toch kan geopend worden door beide deuren 
gelijktijdig open te zwaaien.  Zelfde probleem doet zich voor bij de grote groene poort achteraan de 
speelplaats.  Maw. het is niet mogelijk deze twee poorten echt op slot te doen.  Dit houdt in dat 
kinderen naar buiten kunnen of buitenstaanders naar binnen kunnen van of naar de speelplaats.  
Noot : De directie meldt dat het schoolbestuur op zoek is naar een oplossing. 
 
 
2. Herverkiezing leden schoolraad 

 
Op 1 april 2009 dient de schoolraad opnieuw samengesteld te zijn, eventueel na verkiezingen bij 
leerkrachten en ouders.  Het is toegelaten dat dezelfde afgevaardigden zetelen in de schoolraad. 
De ouders melden dat de herverkiezing binnen de ouderraad reeds is gebeurd en dat de huidige 3 
vertegenwoordigers opnieuw verkozen zijn voor de volgende 4 jaren. 
De leerkrachten moeten hun achterban hierover nog bevragen.  
De leden van de lokale gemeenschap melden dat zij op post willen blijven en worden met consensus 
gecoöpteerd door leerkrachten en ouders. 
 
 

Actie: nieuwe afvaardiging leerkrachten voor schoolraad doorgeven aan 
secretaris 
Door: leerkrachten 

 
Actie: nieuwe versie huishoudelijk reglement volgende vergadering 
Door: secretaris 

 
Actie: nieuwe overeenkomst bij nieuwe versie huishoudelijk reglement 
Door: secretaris 

 
 
3. Schoolbestuur 
 
3.1 Toelichting gesprek schoolbestuur – voorzitter schoolraad. 
 
Op vraag van het schoolbestuur heeft de voorzitter een gesprek met hen gehad , ter kennismaking.  
Het schoolbestuur heeft een overzicht gegeven van wat er de voorbije twee jaren in de school zoal is 
gebeurd.   
De voorzitter was verrast door het grote engagement dat het schoolbestuur aangaat.  Ze nemen hun , 
vaak ondankbare , taak zeer ernstig en schakelen waar nodig professionele hulp in.  Ze moeten vaak 
werken in moeilijke omstandigheden.  En dit verdient erkenning , aldus de voorzitter. 
 
Wat verwacht het schoolbestuur van de schoolraad :  

• Een positieve ondersteuning (positief gedachtegoed uitdragen naar geledingen) 
• Nadenken over schoolproject (toekomstvisie van de school) 
• Openheid : goede communicatie tussen schoolraad en schoolbestuur 

 
De aanwezigen zijn akkoord met de verwachtingen van het schoolbestuur en zijn bereid hieraan mee 
te werken. 
 
De voorzitter meldt dat er een coach/consultant (Laurent Thys) alle geledingen in de school komt 
begeleiden.  Als oud-directeur van het Vrije CLB van Leuven heeft hij een jarenlange ervaring met de 
onderwijswereld in het algemeen en met het ondersteunen van scholen in het bijzonder.  Samen met 
een assistent zal hij leerkrachten , schoolbestuur , ouders , schoolraad betrekken in een gezamenlijk 
project om de hiaten , die momenteel bestaan in de samenwerking tussen deze geledingen , proberen 
weg te werken.  M. Thys zal geen lid worden van het schoolbestuur , noch zal hij de taak van 
directeur op zich nemen.  Hij blijft een neutrale figuur die enkel de rol als coach zal opnemen.   
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De schoolraad waardeert ten zeerste dit initiatief en roept alle geledingen op om samen constructief te 
bouwen aan een positieve toekomst voor De Twijg , vooral voor de kinderen in de school.   
 

Actie: Toekomstvisie op agenda volgende vergadering plaatsen 
Door: secretaris 

 
 
3.2 Reactie van schoolbestuur op advies schoolraad mbt meerdaagse uitstappen. 
 
De ouders zijn momenteel alternatieven aan het onderzoeken (andere reisformule/andere organisatie) 
die zee- en sneeuwklassen goedkoper aanbieden.  Op deze manier hopen de ouders dat de uitstappen 
in de toekomst kunnen blijven bestaan.  De ouders zouden graag een werkgroep oprichten die zich 
kan buigen over deze materie.  De ouders stellen ook voor Geert (van de ouderraad) uit te nodigen op 
een volgende vergadering om de onderzochte alternatieven toe te lichten. 
 
 

Actie: Uitnodigen Geert volgende vergadering 
Door: secretaris 

 
 
4. Vernieuwing CLB contract 
 
Op 31 augustus 2009 loopt het huidige contract tussen school en CLB af.  Vanaf 1 september 2009 
start een nieuwe periode van 3 jaren.  Dit contract bevat enerzijds een wettelijk deel en anderzijds 
specifieke onderwerpen verbonden aan de school.  Het contract wordt afgesloten tussen schoolbestuur 
en CLB. 
De voorzitter zal het huidige contract opvragen zodat dit onder de leden kan verdeeld worden.  Deze 
kunnen dit inkijken en op een volgende vergadering kunnen opmerkingen of aanvullingen 
doorgegeven worden.  Deze opmerkingen zullen dan doorgegeven worden aan het schoolbestuur (als 
voorstel om op te nemen in het nieuwe contract).  Tevens kan op de volgende vergadering een 
afgevaardigde van het CLB uitgenodigd worden. 
 

Actie: Opvragen CLB contract De Twijg 
Door: Voorzitter 

 
Actie: CLB contract inplannen op agenda volgende vergadering 
Door: Secretaris 

 
 
 
5. Aanpassing schoolreglement nav nieuwe “anti pest beleid” 
 
In het kader van het jaarthema “verbondenheid” werd door de werkgroep “verbondenheid” een anti-
pest beleid uitgewerkt.  Dit schooljaar zijn tevens verschillende activiteiten ingepland (o.m. inrichten 
speelplaats , anti-pest week , enz).   
Op vraag van het schoolbestuur zal dit nieuwe anti-pest beleid opgenomen worden in het 
schoolreglement.  De directie zal hiervoor instaan. 
 
De voorzitter vraagt of het interessant kan zijn om het volledige schoolreglement te bespreken binnen 
de schoolraad.  De leden melden dat dit vorig schooljaar gebeurd is.  Maar de versie die op de 
schoolwebsite werd verplaatst , was verschillend van deze die werd besproken.  Er is/was dus 
onduidelijkheid bij de leden.  De voorzitter zal dit opnemen met de directie. 
Noot : de directie meldt dat de versie , besproken in juni , dezelfde is als de versie op de website. 
 

Actie: Inplannen op agenda volgende vergadering 
Door: Secretaris 

 
 
6. Profiel nieuwe directie 
 
De eerder vermelde coach Laurent Thys gaat input leveren aan het schoolbestuur.  Zodra het profiel 
afgerond is , zal dit voorgelegd worden aan de schoolraad.  Indien nodig zal een extra schoolraad 
samengeroepen worden. 
 
 
7. varia 
 
7.1. Parameters ouders : de ouders delen mee dat ze momenteel werken aan een opsomming van 
zogeheten “parameters” die ouders belangrijk vinden in het onderwijs en keuze van een school voor 
hun kinderen.  De ouders hebben hiervoor het schoolreglement als uitgangspunt genomen en hebben 
dit in praktische voorbeelden omgezet.   
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Deze parameters kunnen later , samen met de resultaten van een eventuele enquête , gebruikt 
worden om te kijken waar de sterke punten van de school zich momenteel bevinden en op welk(e) 
vlak(ken) er kan bijgestuurd worden.  
Eens de lijst afgewerkt is , zal deze voorgelegd worden aan de schoolraad. 
 
7.2. Besteding geld Gek Geknetter : momenteel loopt een proefcontract voor een smartbord , nog tot 
Pasen 2009.  Er moet dus binnenkort beslist worden of wordt overgegaan tot aankoop of niet.  Indien 
er geen nood is aan een smartbord , zal een alternatief gezocht worden.  Mogelijk alternatief bestaat 
erin het medialokaal in te richten (bruikbaar voor de school en externen).   
Dieter zal aangesproken worden om dit verder te bekijken. 
 

Actie: Aanspreken Dieter 
Door: Ouderraad 

 
Actie: Inplannen volgende vergadering 
Door: Secretaris 

 
 
7.3. Begeleiding zeeklassen : In principe wordt begeleiding voorzien van 2 leerkrachten en één extra 
persoon.  De leerkrachten achten dit aantal te klein en geven de voorkeur aan een extra begeleider.  
De vergadering stemt hierin toe.  Dit schooljaar zullen Wendy, Nan, Wim en een stagiair(e) meegaan. 
 
 
7.4. Eerste communie : de 1ste communie vindt plaats in het 2de leerjaar.  Er wordt gemeld dat 1/3de  
van de leerlingen niet zal deelnemen aan de 1ste communie.  Voor de voorbereidingen in de klas is dit 
geen probleem.  Moeilijker wordt het als er geoefend moet worden in de kerk.  De vraag wordt gesteld 
of 1/3de van de klas moet achterblijven in de klas. 
Er wordt het voorstel gedaan om de oefensessies buiten de schooluren te organiseren (cfr. 
catechese).  De parochie zou hierover aangesproken kunnen worden. 
 

Actie: Aanspreken parochieteam 
Door: leerkrachten 

 
 
7.5. ”Public Relations” van de school : de vraag wordt gesteld wie de “PR” van de school verzorgt.  
Nav. Het project “verbondenheid” werd aan deze werkgroep gevraagd de pers in te lichten.  Maar 
moet dit niet gecentraliseerd worden bij één persoon of één specifieke werkgroep ?  In het 
schoolreglement staan 2 juffen aangeduid als “PR” verantwoordelijken.  Welke specifieke taken voeren 
zij uit ?  Moeten zij steeds geraadpleegd worden door andere werkgroepen als ze iets willen 
verspreiden ?  Leerkrachten vragen dit na aan de “PR”-leerkrachten. 
 
 

Actie: Navraag PR verantwoordelijken 
Door: leerkrachten 

 
 
 
 
 
 
8. Vergaderdata 

 
Volgende vergadering : dinsdag 9 juni 2009 om 20u00 
 
Actie: versturen uitnodigingen  
Door: Secretaris 
 

 
 
 
Hilde Van Wichelen      Dirk Bollens 

 
Voorzitter       Secretaris 


