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De vergadering wordt geopend om 20h10.

1. STRUCTUUR VAN EEN SCHOOL

DD begint  de  vergadering  door  een overzicht  te  geven van de  structuur  van een 

school. Het schoolbestuur (= de gemeente in ons geval) kijkt toe of de werking van de 

school  goed  verloopt  en  krijgt  werkingstoelagen  voor  onderhoudspersoneel  en 

schoolwerking. De participanten zijn de kinderen (die vertegenwoordigd worden door 

de  leerlingenraad),  de  leerkrachten  (die  vertegenwoordigd  worden  tijdens 

personeelsvergaderingen)  en  de  ouders  (die  vertegenwoordigd  worden  door  de 

oudervereniging).

2. BEELD OVER OUDERVERENIGING: KNELPUNTEN UIT HET VERLEDEN EN 

SUGGESTIES VOOR IN DE TOEKOMST

“Waarom  is  het  ontploft?”  Volgens  het  schoolpersoneel  is  er  niet  voldoende 

duidelijkheid over de activiteiten en de financies van de oudervereniging. 

(a) Functie van de oudervereniging

Iedereen is het erover eens dat de oudervereniging momenteel geen functie meer lijkt 

te hebben als spreekbuis voor de ouders met als doel om de school op inhoudelijk vlak 

te kunnen verbeteren. De leden van de oudervereniging geven daarenboven aan dat 

ze de indruk hebben dat de oudervereniging eerder gebruikt wordt als een “bank” 

voor  de  school.  De  inkomsten  van  de  activiteiten  zouden  op  een  eenvoudige  en 

transparante manier moeten terugvloeien naar de leerlingen.

(b) Activiteiten van de oudervereniging

Er heerst momenteel een groot gevaar voor eilandvorming omwille van het ontbreken 

van een (goede)  samenwerking tussen de ouders en de leerkrachten. Het overleg met 

de school  wordt  als  zeer  belangrijk  beschouwd.  Alle  activiteiten  die  georganiseerd 
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worden zouden moeten kaderen binnen de visie van de school om te vermijden dat er 

activiteiten worden georganiseerd waar het leerkrachtenkorps niet achter staat (zoals 

bv. de kwis van vorig schooljaar). 

Suggesties: 

 We  zouden  van  de  eerste  vergadering  van  het  schooljaar  een  “open 

vergadering” kunnen maken waarbij alle ouders uitgenodigd worden en waar er 

een activiteitenkalender voor het hele schooljaar wordt opgesteld (in de mate 

van het mogelijke). 

 We kunnen 1 keer per jaar een informatieavond organiseren over een bepaald 

thema  zoals  verkeersveiligheid,  pesterijen  op  school,...  Het  thema  zou  dan 

vastgelegd worden in samenspraak tussen de school en de oudervereniging.

SDM geeft aan dat de leden van de oudervereniging ook bereid zouden zijn om bv. te 

komen helpen bij het schilderen van lokelen. PJ merkt op dat er in sommige andere 

scholen ook aan de leerkrachten gevraagd wordt of ook zij willen komen helpen aan 

dergelijke taken. DD en EC benadrukken dat er een fundamenteel verschil is tussen 

een vrije school en een gemeenteschool aangezien de gemeente verantwoordelijk is 

voor de gemeenteschool (waardoor wij dus ook afhangen van de technische dienst van 

de gemeente). PJ gaat ervan uit dat voor elk schoolbestuur vrijwilligerswerk welkom is.

(c) Financiën van de oudervereniging

Er zou volgens het schoolpersoneel  op zijn  minst jaarlijks  een kasverslag gegeven 

moeten  worden.  De  leden  van  de  oudervereniging  geven  aan  dat  er  de  intentie 

bestaat om dat maandelijks te doen (zie verslag 12-01-2010). PJ schetst hoe het zou 

kunnen  vanuit  zijn  ervaring:  Op  de  maandelijkse  vergadering  werd  er  door  de 

penningmeester een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en werd er in 

groep besproken wat de verwachte/gewenste noden/uitgaven zijn. In het verslag van 

de vergadering werd dan opgenomen wat de goedgekeurde uitgaven gaan zijn. Op die 

manier zouden er zich nooit financiële verrassingen mogen voordoen. DD heeft zijn 

waardering geuit voor de werkwijze van EC als penningmeester, want dankzij haar is 
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er nu al wekelijks een financiëel contactpunt tussen de school en de oudervereniging 

op het moment dat ze de rekeningen, de facturen, het opgehaald geld en dergelijke 

komt halen.

Hoe gaan we de financiële kant organiseren? Een deel kan betaald worden door de 

school, een deel door de ouders en een deel door de oudervereniging. In 't Haegje was 

het  tot  hiertoe  de  gewoonte  dat  de  ouders,  in  de mate van het  mogelijke,  NIETS 

hoeven te betalen.

Bij  de  opdoeking  van  de  vriendenkring  is  er  €  17000  aan  de  oudervereniging 

overgedragen. Op dit ogenblik staat er ongeveer € 38000 op de spaarrekening maar 

dat  was  tot  hiertoe  niet  openlijk  gezegd  geweest.  De  oudervereniging  mag  geen 

spaarclub  worden  en  de  inkomsten  zouden  moeten  terugvloeien  naar  de 

school/kinderen toe, na overleg op het oudercomité. Bovendien zitten we momenteel 

boven het maximaal bedrag dat we mogen hebben om geen belastingen te moeten 

betalen. In het geval dat er minder inkomsten dan uitgaven blijken te zijn hebben we 

ruim voldoende reserve om het verschil aan te zuiveren, maar dat zou dan geleidelijk 

moeten kunnen gebeuren (dus niet alles uitgeven tijdens één schooljaar).

PJ licht het gebruik van de werkingstoelage van de school toe. De hoofdbrok wordt 

besteed aan het onderhoudspersoneel dat de gemeente dagelijks ter beschikking stelt 

voor de gemeenteschool.  In de gemeenteschool zijn 7 onderhoudspersoneelsleden in 

dienst  voor  bijna  400  leerlingen.  Dat  komt  voor  een  stuk  omdat  er  hier  2 

vestigingsplaatsen zijn. Daarbuiten zijn er nog extra activiteiten (bv. het gebruik van 

de sportzaal,  het gebruik van de lokalen voor het volwassenenonderwijs en andere 

vieringen) die extra lasten meebrengen. 

Het probleem van de skipassen wordt aangehaald. In dat kader wordt het systeem van 

“extra muros” en “maximumfactuur” toegelicht: 

 extra muros: €360 voor meerdaagse uitstappen (hetgeen nu voornamelijk gebruikt 

wordt voor de skiklassen in het 6de leerjaar),

 maximumfactuur: er mag maximaal € 60 per leerling per jaar en € 20 per kleuter 

per jaar betaald worden door de ouders (maar daar maken we momenteel geen 
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gebruik van). Er zijn scholen die in het begin van het schooljaar € 60 aan de ouders 

vragen zodanig dat het geld tijdens het schooljaar besteed kan worden (maar DD is 

daar geen voorstander van). Als er geld van overblijft, dan kan het overgeheveld 

worden om bij te dragen aan de financiering van extra muros.

Suggesties:

 We kunnen nadenken over alternatieven voor de skiklassen, al dan niet gespreid 

over verschillende leerjaren (zie ook vergadering 12-01-2010) en/of er zou een 

activiteit georganiseerd kunnen worden vanuit de klas zelf om de reis deels mee 

te  financieren.  We  kunnen  een  bevraging  organiseren  bij  de  ouders  van  de 

kleuters en leerlingen t.e.m. het 4e leerjaar om hun mening hierover te vragen.

 We kunnen de organisatie van elke activiteit linken aan een concrete vooraf in 

overleg geplande grote uitgave en dit ook duidelijk vermelden op de uitnodiging 

van de activiteit.

(d) Vergaderingen van de oudervereniging

PJ  legt  uit  hoe  de  vergaderingen  van  de  oudervereniging  zouden  kunnen 

georganiseerd worden (vanuit zijn ervaring). Eerst wordt de directeur gecontacteerd 

door de voorzitter of secretaris om het tijdstip van de vergadering af te spreken. De 

agendapunten voorgesteld  door  de  directeur  en  door  de   oudervereniging  worden 

samengevoegd en op voorhand doorgestuurd bij de uitnodiging van de vergadering 

(wat PDC ook al voorgesteld had om te doen; zie vergadering 12-01-2010). Een vast 

punt van de agenda kan altijd het overzicht van de financiën door de penningmeester 

zijn. 

Suggesties:

 We zouden bepaalde agendapunten elke vergadering kunnen laten terugkomen. 

Naar  het  gemeentebestuur  toe  kan  het  ook  een  aansporing  zijn  om  aan 
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bepaalde  (knel)punten  verder  te  werken  indien  blijkt  dat  er  telkens  geen 

vorderingen gemeld kunnen worden.

 We zouden de agendapunten ook op de website van de oudervereniging kunnen 

plaatsen  om  ouders  die  geïnteresseerd  zijn  in  specifieke  agendapunten  te 

stimuleren om naar de vergadering te komen.

 Het  schoolpersoneel  zou  ook  de  verslagen  van  de  vergaderingen  van  de 

oudervereniging moeten krijgen of ad valvas kunnen lezen. 

 Er  zou  tijdens  de  vergaderingen  niet  meer  gepraat  mogen  worden  over 

individuele leerlingen, leerkrachten en/of ouders. Die problemen horen thuis bij 

de directie in discretie.

 

(e) Statuten en huishoudelijk reglement

Er wordt op gewezen dat de statuten in orde gebracht zouden moeten worden. SDM 

geeft aan dat de statuten ondertussen bij de griffie zijn neergelegd terwijl zowel DD als 

PJ hem de wens hadden geuit om die eerst gezamenlijk te bespreken tijdens deze 

vergadering (maar die boodschap was niet goed doorgedrongen). We zullen bijgevolg 

nog eens moeten samenzitten om de statuten zoals ze nu ingediend zijn samen te 

bespreken en om ze na eventuele wijzigingen opnieuw in te dienen.

(f)  Contact met juridische dienst OVSG

DD en PJ hebben, zonder het van elkaar te weten, gebeld naar de juridische dienst van 

de  OVSG  (Onderwijssecretariaat  van  de  Steden  en  Gemeenten  van  de  Vlaamse 

gemeenschap vzw).

Suggesties:

 Aan DD hebben ze aangeraden om twee vertegenwoordigers van het personeel 

op te nemen in de raad van bestuur van de oudervereniging (bv. de directeur als 

ondervoorzitter + nog één leerkracht), die voor de rest nog uit een viertal ouders 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 7



bestaat. Een gelijkaardige structuur wordt ook in andere scholen gebruikt. De 

vergadering  worden  er  nog  steeds  geleid  door  de  voorzitter  van  de 

oudervereninig,  maar  er  wordt  wel  altijd  naar  de  mening  gevraagd  van  alle 

aanwezigen. SDM probeert te argumenteren waarom hij liever géén leerkrachten 

in de raad van bestuur van de oudervereniging zou hebben, en daarvoor baseert 

hij zich op vroegere situaties. Toen werd er als het ware door “Jan en alleman” 

aan één leerkracht gevraagd om “vanalles en nog wat” te betalen waardoor er 

totaal geen transparantie meer was. PJ wil beklemtonen dat het toekennen van 

gelden gebeurt op de oudercomitévergaderingen (als groep). Niet een individu 

maar de vergadering beslist daarover. EC merkt op dat er om het voorstel van 

DD te kunnen realiseren er effectief ook een leerkracht gevonden zou moeten 

worden  die  de  taak  op  zich  zou  willen  nemen  om  de  leerkrachten  te 

vertegenwoordigen op het oudercomité. We zouden ook een soort van beurtrol 

(op  vrijwillige  basis)  kunnen  invoeren  ter  vervanging  van  een  vaste 

vertegenwoordiger vanuit het leerkrachtenkorps. 

 Aan PJ hebben ze gezegd dat het af te raden is om een vzw te maken van de 

oudervereniging.  Iedere  groep  van  mensen  (die  aan  bepaalde  voorwaarden 

voldoet) kan immers een vzw oprichten en momenteel is er nergens een officiële 

link  tussen  de  vzw  van  de  oudervereniging  en  de  gemeente.  Er  werd 

voornamelijk  geopteerd  voor  het  oprichten  van  een  vzw  omwille  van  de 

naschoolse opvang. De vzw zou aan de school verankerd moeten worden, want 

nu heeft de school officiëel geen enkele inbreng in de oudervereniging en de 

gemeente evenmin. Dat kan door het opstellen van een huishoudelijk reglement 

waarin de interne relaties worden omschreven.

 KOOGO heeft als taak om ouders, ouderverenigingen en ouderraden in scholen 

en  scholenraden  te  informeren,  sensibiliseren,  ondersteunen  en  adviseren 

omtrent  alle  mogelijke  ouderaangelegenheden  binnen  de  onderwijscontext. 

KOOGO wil  daarbij  inspelen op de actualiteit  en de specifieke noden van de 

ouders. We zouden ons als oudervereniging lid kunnen maken van KOOGO zodat 
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we alle nuttige informatie ontvangen en kunnen gebruiken om de werking te 

optimaliseren. 

(g) Besluit

We hebben de indruk dat alle betrokken partijen dezelfde richting willen uitgaan en 

nemen ons voor om:

 de  statuten  van  de  vzw  oudervereniging  nog  eens  samen  te  bespreken  en 

eventueel aan te passen,

 een huishoudelijk reglement op te stellen,

 de belangrijke thema's samen af te spreken,

 alle afspraken op papier zetten,

om alzo samen een nieuwe start te nemen en om te proberen zo terug meer ouders te 

betrekken bij de werking van de school. 

2. NIEUW SPEELTUIG

De  technische  dienst  van  de  gemeente  heeft  nu  geen  tijd  om  de  zandbak  te 

verwijderen (geen mankracht voorhanden), dus er wordt aan gedacht om het uit te 

besteden. We kunnen ondertussen al wel verder nadenken welk toestel we juist willen 

aankopen, voor welke prijs en op welke termijn (te bespreken op 28-01-2010) zodat 

we duidelijk  naar de gemeente toe kunnen communiceren wat de plannen zijn.  Er 

wordt  €  20000  voorzien  voor  de  speelplaats,  maar  het  is  nog  niet  beslist  of  het 

volledige bedrag zal besteed worden aan het nieuwe speeltuig voor de speelplaats van 

de lagere school of dat er ook een stuk gaat gebruikt worden om de veiligheid van de 

speelplaats van de kleuterschool te verbeteren (plaatsing van matten naar aanleiding 

van een ongeval). De school heeft dit schooljaar een werkgroep rond “speelplaats” 

opgestart,  waarin  enkele  leerkrachten  nadenken  over  dit  thema.  DD  zal  hen 

contacteren  om een  toelichting  te  komen  geven  tijdens  een  vergadering  van  het 

oudercomité. Er zijn reeds contacten geweest tussen de werkgroep en SDM. De inhoud 

daarvan kan reeds op de eerstvolgende vergadering toegelicht  worden,  aangevuld 
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met  de  informatie  waarover  DD  beschikt.  Aangezien  het  toch  wachten  is  op  de 

initiatieven vanuit de gemeente, zal dit op het overleg van februari 2010 geplaatst 

worden.

3. KINDEROPVANG

De gemeente is aan het nadenken over een eenvormig systeem voor kinderopvang 

voor alle scholen. Het moet aangeboden worden aan ALLE kinderen en het zou moeten 

zorgen voor een kwaliteitsgarantie. Voor 't Haegje zou dat nadelig kunnen zijn op twee 

vlakken: de ouders zullen meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang en de 

oudervereniging  zou  minder  inkomsten  hebben  waardoor  er  minder  geld  kan 

terugvloeien naar de kinderen zodat de ouders meer zouden moeten bijleggen. An 

Sevenans  zal  de  oudervereniging  vanaf  nu  vertegenwoordigen  in  het  LOK  (lokaal 

overleg kinderopvang).

4. WEBSITE 'T HAEGJE

De internetsite van de school wordt kort aangehaald, maar dat heeft op dit moment 

geen prioriteit voor DD. Dit wil niet zeggen dat DD dit niet belangrijk vindt, maar er 

zijn nu andere belangrijke zaken die voorrang hebben. Er wordt nochtans op gewezen 

dat in deze cybertijden de website fungeert als hét uithangbord voor 't Haegje. Men 

mag  echter  niet  vergeten  dat  de  middelen  ICT  (uren)  waarover  een  school  kan 

beschikken zeer beperkt zijn!  Eventuele suggesties ter  verbetering van de website 

kunnen rechtstreeks opgestuurd worden naar Gilbert Van Hove, de ICT-coördinator van 

onze school en de scholengemeenschap (= 5 scholen!!!).

5. VOLGENDE VERGADERING

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

Agendapunten voor volgende vergadering:

 Goedkeuring van de verslagen van 12-01-2010 en 26-01-2010

 Goedkeuring van de agenda
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 Activiteitenkalender voor de rest van het schooljaar, waaronder: 

 herziening vaste tijdstip van de vergaderingen van de oudervereniging 

 eventuele herziening van de datum van de spaghetti-avond

 organisatie van de truffelsverkoop ten voordele van Haïti

 schoolfeest 

 Afspraken samenwerking tussen oudervereniging en school 

 Skiklassen

 terugblik op de organisatie van dit schooljaar (juf Marita)

 afspraken voor skiklassen van 2010-2011

 Nieuw speeltuig 

 Rondvraag

 Volgende vergadering 

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden. 

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 22h10.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 11


