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De vergadering begint om 20h45.

1. Goedkeuring van de agenda:

Er werd voorgesteld om het schoolfeest als eerste te bespreken voor de 

spaghettiavond. De aangepaste agenda is goedgekeurd. 

2. Goedkeuring van het verslag van 28-01-2010:

Het verslag van 28-01-2010 is goedgekeurd. Er wordt aangegeven dat het beter zou 

zijn om de goedkeuring van het verslag vroeger te laten gebeuren. PDC geeft aan dat 

hij gaat proberen om de eerste versie van de verslagen zo vlug mogelijk na de 

vergadering (streefdoel 5 dagen) rond te sturen naar de aanwezigen zodat het ten 

laatste 2 weken na de vergadering goedgekeurd zou kunnen zijn en rondgestuurd zou 

kunnen worden. 

3. Schoolfeest:

Een half uurtje voor deze vergadering zijn SDM, EC, PDC en PM naar het Breughel's 

Gasthof geweest om na te gaan wat er allemaal mogelijk is in de zaal. Er is een 

vestaire (2 personen voor nodig) en twee togen:

 kleine toog (naast de vestaire) die we gaan gebruiken voor de verkoop van 

hotdogs en chips  (2 personen voor nodig),

 grote toog (achteraan in de zaal) die we gaan gebruiken voor de verkoop van 

drank en chips (5 personen voor nodig).

We hebben dus minimum 9 medewerkers nodig op ieder moment die komen helpen. 

Er moet dringend nagegaan worden welke ouders er willen komen helpen. 

AI SDM: briefje maken om mee te geven aan kinderen om te vragen welke ouders 

er willen komen helpen

De leden van de werkgroep “Schoolfeest” geven een overzicht:

 Er zullen twee voorstellingen zijn, nl. op zaterdagavond (29 mei om 17h00) en 

zondagnamiddag (30 mei om 14h00). Het geheel zal ongeveer 3 uur duren met 

een pauze van 45 minuten inbegrepen.

 Het is een optreden met toneel (de grote kinderen; 20 acteurs) en een koor 

(leerlingen van 4e en 6e leerjaar). Per klas is er een dansje tussendoor. Er zijn 



ook kinderen die “achter de schermen” werken (voor het uitdelen van 

programmaboekjes en dergelijke). Ongeveer 90% van de kinderen doen mee 

aan het spektakel.

 Het is de bedoeling dat enkel de naaste familieleden (ouders, grootouders, 

broers, zussen,...) uitgenodigd worden en dus niet zomaar “Jan en alleman”.

 De toegangskaarten zullen genummerd zijn en kosten € 3 euro in voorverkoop 

en € 5 aan de kassa. De voorverkoop begint na de paasvakantie. De kaarten 

zullen gekopieerd worden op gekleurd papier en de nummers en een stempel 

zullen er achteraf opgezet worden. 

AI DD: navragen welke zaaltjes er in gemeentehuis gebruikt kunnen worden als 

kleedkamer en om de kinderen die meedoen aan optreden binnen te houden

Wat wordt er verwacht van het OC?

 hulp bij het naaien. Er hebben zich een 5-tal ouders hiervoor opgegeven. Er zal 

zoveel mogelijk gerecupereerd worden van al bestaande kostuums (mits lichte 

aanpassingen), dus het aantal helpers hiervoor lijkt voldoende.

 hulp bij het opstellen van het decor. 

 hulp bij de bekostiging. Voor de betaling gaan we werken met onkostennota's 

(werkwijze voorgesteld tijdens vorige vergaderingen). Het is de bedoeling dat je 

eerst de aankoop zelf betaalt, dat je daarna een onkostennota indient bij het OC 

(waaraan het aankoopbewijs geniet wordt) zodat de kosten kunnen terugbetaald 

worden.

AI EC: template maken voor onkostennota in Excel

 de organisatie en uitvoering van de catering (drank, hotdogs, chips). Er moet 

water voorzien worden voor achter de coulissen. Indien er geen vaste brouwer 

aan de zaal verbonden is zullen we het bier halen bij Swinnens en de frisdrank 

bij Colruyt. De kinderen die meedoen aan het optreden krijgen een hotdog (dat 

zijn ongeveer 150 kinderen per optreden). 

AI DD: nagaan of er een vaste brouwer verbonden is aan Breughel's Gasthof

Wat zijn de mogelijkheden qua sponsoring? 't Pateeke kan voor een gedeelte 

sponsoren met broodjes voor de hotdogs. We kunnen op de briefjes die met de 

kinderen meegegeven zullen worden ook navragen of er nog andere mogelijke 

sponsors zijn (bv. voor het materiaal van het decor).



AI DD: nagaan of er vlaggen van sponsors opgehangen mogen worden tijdens 

schoolfeest

Er wordt aan gedacht om het decor te maken m.b.v. projectie (het speelt zich af in 

twee locaties). Vrijdag 21 mei wordt het materiaal voor de musical afgehaald in het 

Provinciehuis in Leuven en terug weggebracht op maandag 31 mei. Indien er geen 

vervoer via de gemeente kan geregeld worden kan PM eventueel ook met zijn 

bestelwagen rijden.

AI DD: navragen of er iemand van gemeente materiaal voor decor schoolfeest kan 

afhalen en terugbrengen

4. Spaghettiavond:

We schuiven de spaghettiavond op naar volgend schooljaar. De datum wordt ten 

laatste op de vergadering van juni vastgelegd (in februari). In Wespelaar gaat er al een 

spaghettiavond door in oktober. Daar wordt enkel spaghetti aangeboden.

DD heeft onlangs samengezeten met de leerkrachten om hun opinie te vragen over 

het al dan niet blijven organiseren van de skiklassen. De meeste leerkrachten zouden 

de skiklassen willen behouden. We zouden de skiklassen als doel kunnen nemen voor 

de spaghettiavond en aan de leerlingen van het 6e leerjaar en hun ouders vragen om 

te komen helpen. In dat geval zouden er zelfs genoeg helpers moeten zijn om terug 

een brunch te organiseren (dat was steevast een zeer winstgevende activiteit). 

Daarnaast zou(den) er nog (een) extra activiteit(en) kunnen georganiseerd  worden 

om de kosten nog meer te drukken (bv. wafelenbak, truffelverkoop,..). Er wordt 

opgemerkt dat dit doel dan enkel ten voordele is voor de leerlingen van het 6e 

leerjaar. Er moet dan nog minstens één andere activiteit georganiseerd worden door 

het OC ten voordele van alle leerlingen van de school.

5. Speelplaats:

Er is weinig nieuws te melden. De zandbak is nog steeds niet verwijderd. We nemen 

het terug op als agendapunt voor de volgende vergadering en zullen de leden van 

werkgroep “speelplaats” uitnodigen.

AI PDC: leden van werkgroep “Speelplaats” uitnodigen voor volgende vergadering



6. Theatervoorstelling “Oorsmeer Schoensmeer” (01-04-2010):

De theatervoorstelling “Oorsmeer Schoensmeer” gaat door in Studio 2000 op 

donderdag 01-04-2010 voor het 1e en 2e leerjaar. DD gaat de prijs doormailen zodat 

we de onderlinge verdeling van de betaling dan verder kunnen regelen via e-mail.

AI DD: doormailen van de kostprijs van “Oorsmeer Schoensmeer” aan het OC

Het 6e leerjaar (30 leerlingen) gaat naar de voorstelling “Notre Damme de Paris” in de 

stadschouwburg in Antwerpen. Het kost € 10/leerling. Het OC en de school zullen elk 

de helft betalen. Daarbovenop zullen er nog een € 5 euro/leerling kosten bijkomen 

voor de trein hetgeen we door de ouders zullen laten betalen. IV gaat de trein 

volgende week boeken. 

7. Tewerkstelling buitenschoolse opvang:

EC heeft vraag gekregen van OCMW of we nog een vrijwilliger kunnen gebruiken voor 

naschoolse opvang.  Momenteel zijn er vier mensen die instaan voor de buitenschoolse 

opvang:

 Martine Van Hout en Brigitte Van Beeck worden betaald met PWA cheques. Er 

zijn nog voldoende PWA cheques voor de rest van het schooljaar.

 Hilde Gielen werkt gratis. Hilde heeft aan EC gevraagd of ze nog wat materiaal 

mogen aankopen (bv. mousse ballen voor op de speelplaats). Het OC voorziet 

hiervoor een budget van € 50.

 Anita De Smedt is een vrijwilliger. We willen haar een vergoeding geven maar ze 

mag maar een maximaal bedrag verdienen. Volgens SDM zou het aantal uren 

dat zij doet nog binnen dit maximum bedrag vallen. Vrijwilligers van een vzw 

moeten verzekerd zijn. Ze zou een formulier van goed gedrag en zeden moet 

voorleggen. Er moet nog een contract opgemaakt worden voor Anita en dat zou 

dringend in orde moeten gebracht worden.

AI EC: contact opnemen met Juf. Sandra ivm het contract dat nog opgesteld moet 

worden voor Anita van de naschoolse opvang

8. Formulier Kind & Gezin (buitenschoolse opvang):

Het formulier voor Kind & Gezin i.v.m. de buitenschoolse opvang is doorgemaild en 

afgegeven.



(IV, VL en CS verlaten de vergadering) 

9.  Financieel overzicht:

EC heeft een overzicht gemaakt van de boekhouding van het schooljaar 2009-2010 

t.e.m. 28-02-2010. Het financieel plan zoals voorgelegd door EC is goedgekeurd. 

Tijdens de volgende vergaderingen gaat EC telkens het overzicht van 1 maand 

meebrengen. EC heeft herinneringen rondgestuurd voor de opvang en er zijn heel veel 

ouders die het effectief ook betaald hebben, ook al ging het over lang geleden. Alle 

aanwezigen zijn het er over eens dat EC een fantastische job doet als penningmeester 

van het OC.

AI DD: de nodige acties ondernemen om de subsidies voor Tutti Frutti te krijgen

AI EC: financieel overzicht van maart 2010 maken tegen volgende vergadering

10. Rondvraag:

 Juf. Daisy is naar instrumentenmuseum geweest en we hadden € 80 betaald 

voor 2 gidsen, maar er was maar 1 gids (de andere was blijkbaar ziek). Het 

instrumentenmuseum ging die € 40 terugbetalen, maar dat is nog niet gebeurd.

AI IV, VL en/of CS: Juf. Daisy op de hoogte brengen dat de terugbetaling van € 40 

door het instrumentenmuseum nog niet gebeurd is

 Er wordt gevraagd of er aparte e-mail adressen gemaakt kunnen worden voor 

de bestuursleden van de oudervereniging, zodat bv. EC het e-mail adres van de 

penningmeester ook op de facturen van de oudervereniging kan vermelden.

AI SDM: domeinnaam “ovthaegje.be” aanvragen en het linken aan de website van 

de school (zou € 30 per jaar kosten)

 De betaling van het geld van Haïti is niet gebeurd op de manier dat er 

afgesproken geweest was tussen de DD en het OC (zie verslag 28-01-2010). DD 

geeft aan dat de actie zowel in Haacht als in Wespelaar gelopen heeft en dat het 

voor de ouders van kinderen in Wespelaar raar zou overgekomen zijn mocht het 

geld eerst gestort geweest zijn op de rekening van het OC gelinkt aan de 

vestiging in Haacht alvorens het door te storten op de Haïti-rekening van de 

gemeente. Om dat te vermijden heeft Juf. Petra, die al het geld ontvangen heeft 

en bovendien in beide scholen lesgeeft, het geld rechtstreeks gestort op de 



Haïti-rekening van de gemeente. Er wordt aangegeven dat de leden van het OC 

niet op de hoogte gebracht geweest zijn om te komen helpen met het inpakken 

van de truffels terwijl ze graag hadden komen helpen.

 Aangezien de volgende vergadering van het OC twee dagen voor het begin van 

de paasvakantie doorgaat moet de paasactie tijdens deze vergadering 

georganiseerd worden. DD krijgt de toelating van het OC om één groot wit en 

één groot bruin ei per kind aan te kopen. Voor de verkoop van de kleine 

paaseitjes moeten de bestellingen van de ouders eerst ontvangen zijn om te 

weten hoeveel paaseitjes er aangekocht moeten worden. 

Vorig schooljaar ging het om zakjes van 100 gr Milka paaseitjes die aan € 2 per 

zakje werden verkocht. Er werd het systeem van “4+1 gratis” (= 20% korting) 

gebruikt waarvoor de bestellingen per gezin werden samengeteld. De paaseitjes 

werden in Colruyt aangekocht. De gewenste hoeveelheid was op voorhand aan 

Colruyt doorgegeven en we hebben er een korting op gekregen. Met een 6-tal 

mensen werden de paaseitjes op één avond ingepakt.

Voor dit schooljaar werd het volgende tijdschema overeengekomen:

 Er wordt een briefje meegegeven met de kinderen tijdens de week van 8 

maart 2010.

 Er kunnen paaseitjes besteld worden tot en met vrijdag 19 maart 2010.

AI SDM: maken van briefje dat tijdens de week van 8 maart kan meegegeven 

worden met de kinderen

 De bestellingen worden verwerkt en de paaseitjes worden aangekocht in de 

week van 21 maart 2010.

 De paaseitjes moeten ten laatste op donderdag 1 april 2010 ingepakt zijn, in 

geval van nood nog tijdens de vergadering van het OC. Het is de bedoeling 

dat de leerlingen van het 6e leerjaar helpen bij het inpakken. Het OC stelt 

voor om het inpakken bij voorkeur te laten doorgaan op woensdag 31 maart 

2010 of donderdag 1 april 2010 want dan zouden zowel AS als EC kunnen 

komen helpen.

AI DD: navragen of de leerlingen van het 6e leerjaar kunnen ingezet worden voor 

het inpakken van paaseitjes op 31 maart of 1 april

 Op vrijdag 2 april 2010 worden de paaseitjes meegegeven met de kinderen.



11. Volgende vergadering:

Donderdag 01-04-2010 om 20h30 in de refter van 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

 Goedkeuring van de agenda

 Speelplaats

 Schoolfeest

 Paasactie

 Financieel overzicht maart 2010

 Varia

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 23h15.


