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De vergadering begint om 20h40.

1. Goedkeuring van de agenda:

 De agenda is goedgekeurd.

2. Speelplaats:

De blokken zijn hersteld. De rommel is al uit de zandbak weggehaald, maar de 

zandbak op zich is er nog. Er zijn banken gezet aan de boom. Aangezien het nieuwe 

speeltuig niet op de plaats van de zandbak gaat komen, kunnen we eigenlijk al verder 

doen. We gaan tegen volgende vergadering alle documentatie i.v.m. de mogelijke 

veranderingen aan de speelplaats bekijken zodat we tijdens volgende vergadering 

kunnen beslissen wat er besteld mag worden en voor welk budget. Het doel is om het 

nieuwe speeltuig tegen het begin van het schooljaar 2010-2011 te laten installeren 

(ofwel door de gemeente, ofwel door de fabrikant) om het dan officieel in te huldigen 

tijden een activiteit ter vervanging van de Halloweentocht. We gaan aan de fabrikant 

prijs vragen voor de plaatsing.

AI iedereen: documentatie speeltuigen kritisch bekijken 

DD heeft een functioneringsgesprek gehad met de gemeente. Er werd voorgesteld om 

vanaf nu elke maand te gaan samenzitten met de schepen van onderwijs en het hoofd 

van de technische dienst zodat er kan besproken worden wat er gaat gebeuren en 

wanneer.

3. Schoolfeest:

Het gebruik van de zalen en kleedkamers is in orde. Het podium was al besteld maar 

DD heeft voor de zekerheid nog eens een herinneringsmail gestuurd (met de 

dubbelboeking van de zaal in gedachte). Alle beschikbare stoelen van de gemeente 

zijn gereserveerd, maar er werd ons medegedeeld dat de gemeente op zondag 30 mei 

een aperitiefconcert doet. De hoofdmicrofoons zijn aangevraagd. Aangezien het 

schoolfeest niet op de school doorgaat werd er nagegaan of alles wel gedekt is door 

onze verzekering. Op vraag van de leden van de werkgroep 'Schoolfeest' werd er 

beslist dat we de acteurs een donut gaan aanbieden in plaats van een hotdog (is 



minder werk voor ons). Er is geen vaste brouwer verbonden aan het Breugel's Gasthof, 

maar er word wel gevraagd om Primus Haacht (en dan waarschijnlijk ook Keizer Karel 

i.p.v. Leffe) als bier te nemen (voor het promoten van het eigen streekbier). Er mag 

reclame omhoog gehangen worden. 

De uitnodigingsbrief voor het aanvragen van hulp aan de ouders moet nog opgesteld 

worden. Het zou de eerste week na de paasvakantie meegegeven moeten kunnen 

worden met de kinderen. Bovenaan op de brief moet het logo van het OC staan en we 

gaan in de brief ook een telefoonnummer en e-mail adres zetten zodat de potentiële 

helpers kunnen reageren. We stellen voor dat er een tabel opgezet wordt met een 

overzicht van de mogelijke taken en de mogelijke uren (werken in shiften) zodat er 

met kruisjes aangeduid kan worden waar er geholpen wil worden. Er zal nog een apart 

briefje meegegeven worden om te vragen of er nog mensen willen sponsoren, en 

bijgevolg reclame mogen maken tijdens de musical. 

AI SDM: uitnodigingsbrief hulp schoolfeest opstellen

AI SDM: brief sponsoring schoolfeest opstellen

AI PDC: opstellen werkschema schoolfeest basis van reacties ouders

Er is nog enige discussie geweest over het al dan niet invoeren van een pauze. In 

Bierbeek is dezelfde musical al eens opgevoerd geweest, en daar was er geen pauze 

om de voorstelling niet te hoeven opbreken, maar daar waren er nog andere 

activiteiten. Bij ons gaat er wel een pauze van 30-45 minuten ingevoerd worden omdat 

we er van overtuigd zijn dat het onze enige bron van inkomsten zal zijn. De kleutertjes 

die pas na de pauze moeten optreden zullen pas tijdens de pauze moeten komen.  

AI DD: leden werkgroep 'Schoolfeest' uitnodigen voor volgende vergadering

4. Paasactie:

De verkoop van paaseieren voor de paasactie was een succes. Er is iets minder 

verkocht dan vorig jaar, maar het is toch een uitstekend resultaat aangezien de 

truffelactie voor Haïti nog maar net geweest is. Het inpakken van de paaseieren met 

de leerlingen van het 6e leerjaar is goed verlopen, maar er wordt gesuggereerd om 

het volgend jaar toch iets anders te organiseren (aparte groepjes leerlingen voor het in 

zakjes doen, het met lintjes dichtknopen en aannieten van het briefje i.p.v. aparte 

groepjes leerlingen voor het volledig inpakken van de bestelde paaseieren per klas). 



Na deze vergadering gaan we natellen of de bakken met zakjes paaseieren per klas 

wel het juiste aantal bevat. Er zijn nog 3 grote zakken paaseieren over. We zullen aan 

Juf. Inge en Juf. Marita nog paaseieren meegeven zodat die morgenvroeg op de 

lessenaars van de kinderen 3 paaseitjes kunnen leggen bij wijze van bedanking voor 

de hulp. Er is een omzet van ongeveer € 220. SDM suggereert om volgend jaar na te 

vragen bij Kraft of het mogelijk is om de paaseiren (zowel de grote voor de kinderen 

als de kleine voor de verkoop) rechtstreeks bij hen aangekocht kunnen worden.

5. Procedure aanvraag activiteiten:

Om te vermijden dat er activiteiten worden georganiseerd waarvan er verondersteld 

wordt dat die betaald worden door het OC zonder dat het OC daar zelf van op de 

hoogte gebracht werd (cf. toneelvoorstelling van de kleuters op woensdag 17-03-2010, 

de chocoladefabriek) wordt er voorgesteld om een procedure in te voeren voor het 

aanvragen van activiteiten. Bovendien wordt er aan gedacht om in juni een budget per 

leerling af te spreken dat het OC wil bijdragen aan activiteiten zodat de leerkrachten 

op voorhand weten wat ze van ons kunnen verwachten. 

Er wordt beslist om de volgende procedure in te voeren. Momenteel moet er al een 

papier ingediend worden bij DD om aan te vragen of een activiteit mag doorgaan 

waaraan we een vakje gaan toevoegen voor het aanvragen van een bijdrage van het 

OC. Als een activiteit de goedkeuring krijgt van DD wordt het papier teruggegeven aan 

de leerkracht. De leerkracht gaat dan na wat de kostprijs per leerling is en vult dat in 

op het papier. Daarna wordt het papier in het bakje van het OC gelegd zodat het 

tijdens de volgende vergadering van het OC besproken kan worden. Er dient rekening 

mee gehouden te worden dat er af en toe wel uitzonderingen zullen gemaakt moeten 

worden voor activiteiten die al doorgaan voordat er een vergadering van het OC 

geweest is.

AI DD: aanpassen van het aanvraagformulier voor activiteiten 

Er worden afspraken gemaakt over de volgende activiteiten:

 Verjaardagscadeautjes: De voorraad van de kleine cadeautjes voor jarige kindjes 

is op. Het OC is akkoord om daarvoor te sponsoren. Het is niet meer geweten 

waar de vorige lading cadeautjes aangekocht werden. Het enige waarop gelet 

moet worden bij de aankoop is dat er geen geweren mogen tussenzitten.



AI EC: aankopen cadeautjes voor jarige kinderen

 Sportdag (17-06-2010): Voor de kleuters zal er een springkasteel gehuurd 

worden voor € 100 (+ verplaatsingskosten). Voor de lagere school zal er een 

hindernissenbaan ingericht worden voor het 1e, 2e en 3e leerjaar (€ 150; 

betaald door de school) en de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar gaan naar 

de sportoase (€ 7.5/leerling; zal via een bestelbon voorgelegd worden aan de 

gemeente). De leerlingen van het 4e leerjaar gaan met de trein waarvoor er een 

keycard van € 40 aangekocht moet worden. Er wordt beslist dat het OC € 140 

gaat bijdragen (springkasteel + keycard).

6. Lidmaatschap Vlaamse Confederatie voor OuderVerenigingen (VCOV):

Het VCOV is een overkoepelende organisatie voor oudervereniging. Er moet lidgeld 

voor betaald worden (van de orde van € 100/jaar), maar er kan vanalles voor 

teruggekregen worden (bv. sprekers, er is een volledig verkeersplein beschikbaar, hulp 

bij opstellen statuten,...). Als het een meerwaarde kan geven aan de ouders lijkt het op 

het eerste gezicht een goed idee. We gaan volgende vergadering beslissen of we lid 

worden of niet. 

AI SDM: meer informatie meebrengen tegen volgende vergadering 

KOOGO is een gratis alternatief maar dan speciaal voor gemeentescholen en zonder 

de extra voordelen. SDM is al lid en ontvangt de nieuwsbrief.

7. Financieel overzicht maart 2010:

EC heeft het contactadres voor de Colruyt laten veranderen naar Verhaegenlaan 7 

i.p.v. het thuisadres van SDM zodat alle correspondentie rechtstreeks naar de school 

gestuurd wordt. Ze geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven. 

Belangrijke verrichtingen van de maand:

 € 385,00 voor de theateruitstap van de kleuters

 € 523,25 voor de bijdrage van de Sint

Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

8.  Varia:



 Statuten: EC heeft een stuk van het document met richtlijnen over het opstellen 

van statuten gelezen en ze heeft vastgesteld dat we een aantal dingen uit het 

voorstel hadden geschrapt die er in hadden moeten blijven staan. We zouden 

duidelijk moeten weten wat er allemaal in de statuten moet staan want als het 

voorstel niet volledig in orde is wordt het toch teruggestuurd. Er wordt 

voorgesteld om Annemie Van Roy (mama van Elena Van Cleynenbreugel en 

magistraat van beroep) uit te nodigen bij de volgende vergadering over de 

statuten om ons te helpen bij het opstellen van de definitieve versie. Het doel is 

om dat op één vergadering verder te kunnen afhandelen om de statuten in orde 

te krijgen tegen het begin van het schooljaar 2010-2011. 

AI SDM: alle documentatie over het opstellen van statuten grondig doornemen

AI AS: contactgegevens Annemie opzoeken en doorsturen naar PDC

AI PDC: Annemie uitnodigen om ons te helpen bij het opstellen van de statuten

 PWA cheques: We hebben een e-mail gekregen van Roos Van Loock i.v.m. de 

verhoging van het PWA-activiteitsuren naar 70 uren per maand voor scholen. De 

school moet ingeschreven zijn als gebruiker, met een inschrijvingsnummer voor 

de scholen, maar het OC kan wel de bevoegdheid voor de opvang behouden en 

ook betalingen blijven doen voor activiteiten die doorgaan in de school.

AI EC: contact opnemen met Roos en uitzoeken wat er juist gedaan moet worden.

 Diploma-uitreiking: wordt gepland om 28-06-2010. Het zal in Wespelaar 

beginnen om 18h30 en in Haacht om 20h00. De poetsvrouwen doen de 

bediening tijdens de receptie. Er wordt vanuit gegaan dat de aansluitende fuif 

(als die er komt) georganiseerd wordt door het OC.

 Tevredenheidsenquête: DD heeft een rondvraag gedaan. De vergaderingen van 

het OC worden als nuttig beschouwd en “de voorzitster en de nieuwe leden van 

het OC vallen goed mee”.

 Skivakantie: Er werd beslist dat er twee activiteiten georganiseerd zullen. Er 

wordt voorgesteld om een wafelverkoop te laten organiseren door de leerlingen 

van het 5e leerjaar en de brunch door de leerlingen van het 6e leerjaar.

 De huishoeken in kleuterklassen worden hernieuwd. Er gaat een briefje 

meegegeven worden met de kinderen om te vragen aan de ouders of ze nog 



materiaal hebben dat geschikt is voor in de huishoeken (een kookpot, een pan, 

borden,...).

 De papa van een leerling van de gemeenteschool heeft in de Breughelwijk een 

winkel (Horeca Subli) en vraagt zich af waarom wij niet bij hem aankopen doen.

AI EC: contact opnemen met eigenaar Horeca Subli om te informeren wat er daar 

allemaal zou kunnen aangekocht worden (eventueel al voor het schoolfeest)

9.  Volgende vergadering:

Donderdag 06-05-2010 om 20h30 in de refter van 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

 Goedkeuring van de agenda

 Speelplaats (besteldatum en budget voor het speeltuig beslissen)

 Schoolfeest

 Financieel overzicht april 2010

 Varia

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 22h25.


