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1.

Opvolging vorig verslag
De ouderraad sluit zich aan bij de beslissing om participatie binnen de scholengemeenschap te
agenderen op de vergadering van de schoolraad. Sarah neemt vragen, bedenkingen en ideeën
mee naar de overlegorganen die momenteel actief zijn.

2. Organisatie De Twijg 2014-2015
Kleuterschool: 7 klassen. Juf Anita start maandag halftijds tot Kerstmis met ambulante uren. De 2
nieuwe containerklassen worden na de vergadering bezichtigd.
Juf Lore (nieuwe juf) in zwangerschapsverlof wordt vervangen door juf Marie.
Vervangingen in de Twijg:
Vervanging van juf Barabara: juf Eline Baumans
Vervanging van juf Anita: Marie Hobin
Vervanging Marlies: Anke Van Opstal
Veel nieuwe leerkrachten in de lagere school. Met 1 of 2 jaar ervaring, enkel juf Marie was pas
afgestudeerd.
Nieuwe leerkrachten lagere school:
Anne Hoymans: 2e leerjaar B (2e schooljaar in De Twijg)
Caroline De Ceulaer: 3e leerjaar B (3e schooljaar in De Twijg)
Stefanie Heremans: 5e leerjaar (3e schooljaar in De Twijg)
Marie Vidts: 5e leerjaar (1e schooljaar, vorig schooljaar interim gedaan hier op school)
Rebecaa Verstrepen:6e leerjaar (1e schooljaar in De Twijg)
Hendrik-Jan Hermans: LO (1e schooljaar in De Twijg, wel al vervanging gedaan van meester Guy)
Steffie Jacques: ambulante uren 1-2-3 (1e schooljaar in De Twijg)
Jaleesa Oyen: ambulante uren 4-5-6 (1e schooljaar in De Twijg)
Nieuwe taken:
Juf Hilde: 6 uur administratie
Guy: preventie adviseur scholengemeenschap
Juf Hilde neemt 6 uur administratie (boekhouding, drankbestelling,…) van Sarah over zodat zij bij de
nieuwe leerkrachten wat klasbezoeken kan doen ter opvolging, begeleiding en coaching . Dit kan dit
jaar omwille van de uren in de lagere school. Volgend jaar wordt dit opnieuw bekeken.
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Gimme, onlineplatform, opgestart na een aantal testklassen vorig jaar. Slechts 19 ouders vragen nog
een briefje ipv gebruik te maken van het platform. Gimme is gelinkt aan de website van de school,
alle foto’s op Gimme staan ook op de website. Gimme wordt enkel gebruikt als contactplatform met
de ouders. Berichten kunnen snel en to the point rondgestuurd worden. De nieuwsbrief wordt niet
meer rondgestuurd. Intern kan er uitzonderlijk een bericht aan leerkrachten doorgegeven worden.
Dit platform kan niet gekoppeld worden aan een leerplatform. Hier werd wel navraag naar gedaan
maar er waren scholen die niet tevreden waren van smartschool e.d.
Er kunnen ook algemene berichten verspreid worden die je kan volgen zoals spaghettidagen of andere
evenementen Bv ontbijt je fit. Er zijn nu minder inschrijvingen voor ontbijt je fit, het is niet duidelijk
of de wijziging van inschrijving (digitaal) hier de oorzaak van is.
Kunnen schoolraadverslagen ook via Gimme verstuurd worden? Lijkt een beetje veel voor ouders,
parallel met de ouderraad zou hun verslag er dan ook op moeten staan.
3. Bijzondere bepalingen CLB
Het C LB komt pas dinsdag op de school langs om de afspraken te bespreken.
Algemene bepalingen worden om de 4 jaar herbekeken, de bijzondere bepalingen worden elk jaar
opnieuw besproken en vastgelegd.
Interessante is om specifiek voor jou school afspraken met het C LB te maken. Kan gaan van aanwezig
zijn op elk oudercontact, uitwerken pestbeleid, … .
Takenpakket C LB’s zijn veranderd, dit zou een effect kunnen hebben op hun takenpakket op school.
Op de school werken zij voornamelijk rond leerproblemen, gedragsstoornissen… .
4. Scholengemeenschap terugkoppeling
De scholenfamilie komt om de 14 dagen samen (Bleydenberg, de Kraal, De Twijg). De klusjesman is
nu een eerste effect van de scholenfamilie. Er is een ‘vliegende’ klusjesman die in elke school zijn
dagen heeft en ondersteund wordt door de vaste klusjesman van de Kraa l. De preventie-adviseur
(Guy) heeft in elke school 1 dag om opvolging te doen. De directie van De Kraal ondersteunt Guy.
De grote scholengemeenschap is vorige week samengekomen met de vakbonden om een
huishoudelijk regelement op te stellen met voldoende input.
Er is een overleg gepland met de zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap om daar ook
uitwisseling te laten bestaan.
Is er al een verschil/verbetering vast te stellen?
Administratieve vermindering van werk bv Mieke (directie de Kraal) die Guy aa nstuurt.
Zouden de inhoudelijke bepalingen voor de C LB’s ook kunnen overlegd worden?
Bleydenberg heeft dezelfde C LB-medewerker als De Twijg, dus daar is overleg gemakkelijker. Het
gaat om een inhoudelijk thema dus niet evident om af te stemmen tussen 3 verschillende scholen.
De andere schoolraden vonden het een goed idee om participatie van de schoolraad steeds te
agenderen op de vergadering.
5. Activiteiten vd school
In samenwerking met de ouderraad, leerkrachten en helpende handen.
Ontbijt je fit
Wafel en truffelverkoop
Kerstmarkt
Spaghetti
Sneeuwkladden
Quiz
Zeeklassen
Pizzaverkoop
Schoolfeest
Zie bijlage voor een uitgebreide agenda.
De werkgroepen zijn dezelfde gebleven.
Werkgroep verkeer: september strapdag en nu donkere dagen -> fluo hesjes
Werkgroep Mos: compostvat, leerlingen van de leerlingenraad krijgen uitleg van een compostmeester.
Leerlingen van het 5 e leerjaar worden verantwoordelijk. Er werd door de stad 8M³ houtschors
geleverd.
Werkgroep Verbondenheid komt na de kerstvakantie opnieuw samen.
Werkgroep kerstmarkt is druk bezig.
De week van de smaak zal dit jaar ook hervat wo rden, Sarah geeft de data door aan de leerkrachten.
Dit is belangrijk voor de stagiaires die een vast programma moeten afwerken.
De contactouders geven de week van de smaak mee vorm.
Werkgroep leerlingenraad: Juf Nicole zit hier in voor de kleuterschool. Geert en Ingrid trekken deze
vergadering. De concrete acties komen op Gimme, de eerste zal maandag verschijnen.
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Tablets zijn in gebruik, beamers zijn in gebruik.
5e leerjaar (de juf) mag naar Londen gaan om een tool uit te kiezen die ze een jaar in de klas mag
testen -> IC T project. De leerlingen moeten dit project vorm geven en gaan uitleggen in Bleydenberg.
Ouderraad:
Geen grootse veranderingen ten opzichte van vorige jare n.
Het wordt wel steeds moeilijker om helpende handen te vinden.
Er werd dinsdag bij de leerkrachten geopperd om ouders rechtstreeks aan te spreken. Hiernaast
werden affiches gemaakt om ouders aan te sporen ook te komen ‘schitteren’ op de kerstmarkt.
BV Voor de spaghettidag komen de ouders(4e en 6e leerjaar) wel helpen omdat ze rechtstreeks op hun
verantwoordelijkheid voor hun kind gewezen worden.
De taken opsplitsen per uur helpt ook, het is dan wel belangrijk om een vaste verantwoordelijke te
hebben per post.
6. Pedagogische studiedagen schooljaar 2014-2015
De 2e pedagogische studiedag zal samen met Bleydenberg en de Kraal georganiseerd worden om
elkaar te leren kennen.
De 1e pedagogische studiedag 10 november is een pedagogische studiedag rond wiskunde in de
kleuterschool en de lagere school en EHBO.

7. Varia:
Volgende schoolraad -> bouwplannen en verdere opvolging ifv de containers die slechts 5 jaar mogen
blijven staan. Sarah nodigt iemand van het schoolbestuur uit.
Worden er soms activiteiten gedaan met de schoolraad? Daar valt over na te denken.
Worden er soms activiteiten voor oud-leerlingen georganiseerd? In het verleden werd er in functie van
het schoolfeest een opdracht gegeven om zoveel mogelijk oud -leerlingen te verzamelen.
Lut werd de 2e keer oma van een kleindochter Olivia.
Volgende vergadering 29 januari. De sneeuwklassen vertrekken dan ook om 22.00. We kiezen een
andere datum: Donderdag 8 januari.
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