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1. SKIVAKANTIE:

De betaling van de skipassen zijn voorgeschoten door de oudervereniging (€ 1516.44). 

In totaal heeft het de oudervereniging € 3672.44 gekost, wat neerkomt op € 131.16 

per leerling. De skireis kost in totaal € 12236,00 terwijl er € 10080,00 betaald worden 

door de leerlingen (de ouders leggen € 360 bij per leerling). Het is niet duidelijk of de 

skipassen nog terugbetaald kunnen worden door de gemeente zoals vorig jaar. Vorig 

jaar was er op voorhand de toestemming voor gegeven maar dit jaar blijkbaar niet. In 

het eerste/tweede leerjaar gaan ze al op boerderijklasse (1 overnachting). We vragen 

ons af of we de skiklassen niet beter zouden vervangen door iets "goedkopers" zoals 

bosklassen, zeeklassen, een week London of iets dergelijks.

2. NIEUW SPEELTUIG:

We zijn er nog niet goed uit of we de inhuldiging van het nieuwe speeltuig willen laten 

samenvallen met het schoolfeest omdat dan de focus op de musical gaat liggen en het 

dan niet goed naar voor gaat komen dat het speeltuig er gekomen is dankzij de 

oudervereniging. Om het speeltuig er nog op tijd te krijgen moeten we er stilaan wel 

werk van maken om uit te zoeken waar we het gaan afschaffen...

3. SPAGHETTI-AVOND:

De spaghetti-avond wordt tijdelijk opgeschort. Volgens Daniël is er nooit de 

toestemming gegeven om de spaghetti-avond te organiseren terwijl dat besproken 

geweest is op de vergadering waarin beslist werd om elk trimester één activiteit te 

organiseren (halloweenwandeling, spaghetti-avond, schoolfeest). Alle activiteiten van 

de oudervereniging zijn momenteel op stop gezet totdat er een vergadering is 

geweest met de schepen van onderwijs (Paul Jacobs) over de werking en de visie van 

de oudervereniging en de samenwerking met de school, dus om de plooien glad te 



strijken. Die vergadering gaat door op dinsdag 26-01-2010 om 20h00 in de refter van 

de school. Sven en Ellen zijn al uitgenodigd, maar Peter en An willen er ook naar toe 

geven (dan is de oudervereniging voltallig). Sven is onlangs Paul Jacobs 

tegengekomen in de Delhaize, en hij is blijkbaar ook niet helemaal op de hoogte van 

alles wat er door de oudervergadering betaald wordt en heeft de indruk dat we voor 

teveel dingen betalen.

4. VOORBEREIDING VERGADERING MET PAUL JACOBS:

Wat verwachten we zelf van de oudervereniging?

(1) het fungeren als tussenschakel tussen ouders en school, spreekbuis van de ouders 

naar de school toe, vergaderen van oudervereniging samen met de schooldirectie (= 

functie van schoolraad)

(2) het organiseren van een aantal activiteiten

(3) en als er dan inkomsten zijn, dan kunnen die ook terugvloeien naar de school.

Maar we hebben de indruk dat we momenteel enkel een organisatie zijn die 

activiteiten organiseren om geld binnen te halen en vanalles te betalen, maar van het 

spreekbuisaspect hebben we nog niet veel gezien. Zijn we wel bereikbaar voor de 

ouders? Sven heeft het idee geopperd om een forum te starten op de website, maar 

dat idee is afgeschoten door Daniel omdat er ongepaste dingen op zouden terecht 

kunnen komen.

Wat willen we aanbrengen naar Paul Jacobs?

* teruggaan naar eigenlijk doel van oudervereniging, nl.

   - spreekbuis voor ouders

   - sponsering voor "nuttige" investeringen om de school te verbeteren (bv. speeltuig, 

smartboards, verf voor schilderwerk, nieuwe computers voor klassen)

* budgettering zodanig dat we:

   - een begroting kunnen opstellen

   - een maandelijks overzicht kunnen maken van de inkomsten en uitgaven

   - op elk moment een goed overzicht hebben van de stand van zaken

* afschaffen van het "bank zijn voor de school"



   - zorgen dat er niet meer zoveel cash geld circuleert. We kunnen invoeren dat er op 

het einde van de maand 1 factuur wordt opgestuurd naar de ouders waar dan alles 

van de afgelopen maand tegelijk op staat (naschoolse opvang, nieuwjaarsbrieven, kom 

op appels, etc.). De juffen moeten toch lijsten bijhouden van wat er betaald moet 

worden. Op die manier kan alles per overschrijving gedaan worden. Dan moeten we 

enkel nog naar de bank gaat als er een activiteit wordt georganiseerd (stargeld bij 

begin activiteit en opbrengst na de activiteit). Nu controleren de juffen of het geld van 

alle leerlingen binnengekomen zijn, maar met dit systeem moet er nagegaan worden 

of de facturen effectief betaald worden en indien niet herinneringen gestuurd worden.

5. REKENINGEN:

* Zichtrekening voor skiklassen: Juf Inge kan uitreksels opvragen en dergelijke zodat zij 

kan zien wie betaald heeft en indien nodig de ouders aanporren om te betalen.

* Zichtrekening voor oudervereniging: Linda kan de veranderingen van de rekening 

bekijken wat handig is om na te kijken of de facturen van de naschoolse opvang 

betaald zijn of niet. Maar nu kan ze alle verrichten van de hele oudervereniging 

bekijken. We stellen voor om een aparte rekening te openen voor de naschoolse 

opvang waar dan ook de mensen van de naschoolse opvang betaald kunnen worden. 

Ellen kan dan maandelijks de uitreksels afprinten (of een excellsheet doorsturen) en 

aan Linda geven zodat zij de betalingen kan nakijken (want Ellen is momenteel aan het 

nakijken van november 2008 tot november 2009 of alle facturen wel betaald zijn of 

niet wat niet echt de bedoeling is; Peter heeft in het verleden al herinneringen 

gekregen, dus het moest in het verleden ook gecontroleerd geweest zijn... maar 

achteraf gezien is hij niet meer zeker of het nu voor de naschoolse opvang of voor de 

warme maaltijden was). Eenzelfde werking lijkt het eenvoudigste voor de rekening van 

de skiklassen. Anders wordt het voor Ellen onmogelijk om een overzicht te behouden.

* Spaarrekening van oudervereniging.

* Maximumfactuur: 

   - voor de 6 jaar in de lagere school mag je maximaal € 360 vragen aan de ouders,

   - voor de 3 jaar in de kleuterschool mag je maximaal €  90 vragen aan de ouders,

   - ter compensatie worden er meer fondsen vrijgemaakt voor de school zelf.



* Voorstel: invoer van een jaarbudget voor uitgaven waarover Daniel zelf kan beslissen 

waaraan het uitgegeven wordt. Zo kunnen we de invoer van bestelbonnen vermijden 

en het toch overzichtelijk houden door maandelijks na te kijken wat nog het uitstaande 

budget is. Daniel moet er dan zelf voor zorgen dat het voorziene budget niet 

overschreven wordt.

* Voorstel: invoer van een standaard A4 formulier voor terugbetaling dat ingevuld 

moet worden met vermelding van:

   - het rekeningnummer,

   - het bedrag, 

   - een korte verantwoording,

   - het bijhorende bonnetje 

  om alzo de betalingen overzichtelijk te houden. 

6. VOORSTELLEN VOOR VOLGEND JAAR:

* Sinterklaas: het lijkt ons nuttiger om ook in de kleuterschool één groot cadeau voor 

de klas te geven ipv een "klein" cadeau voor elk kind individueel.

* Schaatsen: Daniel heeft voorgesteld om een vooraf afgesproken bedrag voor het 

schaatsen ter beschikking te stellen. Dan kan er achteraf nagekeken worden hoeveel 

er effectief nog doorgerekend moet worden aan de ouders.

* Ellen gaat na een jaar een overzicht maken van de uitgaven om te kunnen nagaan 

hoeveel de oudervereniging per leerling gesponserd heeft.

* We kunnen telkens bij het begin van het schooljaar één groot project afspreken waar 

we naartoe gaan werken zodat we de organisatie van de activiteiten een duidelijk doel 

kunnen geven en zo de oudervereniging ook een veel grotere zichtbaarheid te geven. 

Bv. aanschaf van digitale schoolborden voor de grotere leerlingen. Het is op zich wel 

een investering, maar op zich gaan er wel veel leerlingen geniet van hebben in 

vergelijking met skiklassen die elk jaar opnieuw een grote investering zijn en na een 

week op latten te hebben gestaan is het voorbij.

7. BESTUUR VOOR 2010:



Het bestuur van de oudervereniging bestaat vanaf 1 januari 2010 uit:

 Voorzitter: Sven De Mey

 Penningmeester: Ellen Camerlinck

 Secretaris: Peter De Cat

8. VOLGENDE VERGADERING:

Donderdag 28 januari 2010 om 20h30 in 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

 goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12/01/2010,

 herziening van het tijdstip van de vergaderingen van de oudervereniging.

 Eventueel aanpassen van initiële datum voor de spaghetti avond

(Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar Peter doorgestuurd worden)

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 23h00.


