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De vergadering begint om 20h25.

DEEL 1 (OC + leerkrachten)

1. Goedkeuring van de agenda

 De agenda is goedgekeurd.

2. Opvolging action items

AI DDJ: aanpassen aanvraagformulier uitstappen en bespreken tijdens 

personeelsvergadering

De aanpassingen aan het aanvraagformulier voor uitstappen en activiteiten zijn 

doorgevoerd en het document is aan de leerkrachten bezorgd.

AI IV: het voorgestelde afbetalingsplan voor de skiklassen voorstellen aan Juf.  

Marita

Als het OC alles in één keer aan de organisatie zou betalen, dan zou er € 25 per 

leerling meer betaald moeten worden. We stappen dus terug af van dit idee... We 

stellen wel voor om de betaaldata te vervroegen om een grotere marge te creëren. Er 

wordt gevraagd om een lijst te bezorgen aan EC met daarop de namen van de 

leerlingen die meegaan op skireis. Zo kan EC bijhouden wie er nog moet betalen en 

kan ze die informatie doorgeven aan Inge Vranckx. Er zullen 3 brieven meegegeven 

worden:

 in het begin een brief met de volledige uitleg van het betalingsysteem, inclusief 

de betaalmomenten,

 een herinneringsbrief een week voordat de tweede schijf betaald moet worden,

 een herinneringsbrief een week voordat de derde schijf betaald moet worden.

AI EC: het volledige contract van de verzekering voor vrijwilligers laten doorsturen 

AI DDJ: het contract van de verzekering van de school doornemen
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Voor de verzekering van de school moet er doorgegeven worden hoeveel mensen er 

verzekerd moeten worden. Als de vrijwilligers van de opvang daar ook in mee 

gerekend worden, dan worden zij mee verzekerd en zijn we in orde.

Om gebruik te kunnen maken van de 100 vrije verzekeringsdagen bij Dexia moet er 

een aanvraagsformulier ingediend worden bij de provincie. Na toelating van de 

provincie kan er dan naar dit systeem overgestapt worden. Aangezien er als v.z.w. de 

datum van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad vermeld moet worden 

op het aanvraagformulier zijn we genoodzaakt om er nog even mee te wachten...

AI DDJ: klassenlijsten aan Linda vragen en ter beschikking stellen aan de mensen 

van de opvang

De lijsten zijn in de week van 27-09-2010 aan de begeleiders van de opvang bezorgd.

AI SDM: GSM voorzien voor de mensen van de opvang

Er is een GSM aangekocht en aan de begeleiders van de opvang bezorgd. Het 

telefoonnummer is 0478/191717. Het heeft in totaal € 54.99 gekost (inclusief een 

Pay&Go “Flex” kaart met een belkrediet van € 20)

AI EC: klassenlijsten aanpassen zodat de ouders kunnen aftekenen

AI DDJ: het systeem met aftekenlijst laten ingaan in november na rondsturen brief

Het systeem met aftekenlijst gaat reeds in vanaf oktober 2010. De brief voor de 

ouders werd nog in september 2010 meegegeven. DDJ heeft met de mensen van de 

opvang afgesprokoen dat ze het systeem enkele weken gaan uitproberen zodat het op 

het einde van oktober geëvalueerd kan worden. Indien nodig maakt DDJ dan nog een 

herhalingsbrief voor de ouders. 

Er is ondertussen een e-mail aangekomen van een ouder die vroeg of het mogelijk is 

dat het oudste kind de lijst i.p.v. de ouder aftekent zodat de ouder niet extra vroeg 

moet komen om toch de trein te halen. Er wordt beslist dat: 
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 zolang de lijst niet afgetekend is door één van de ouders blijven de kinderen 

onder de verantwoordelijkheid van de ouders en kan er bijgevolg geen 

aanspraak gemaakt worden op de verzekering van de school in het geval er iets 

zou gebeuren tijdens de opvang. 

 de opvangsturen worden nog steeds bepaald zoals vroeger, maar bij het nalaten 

van het ondertekenen van de aftekenlijst kunnen de aangerekende uren niet 

betwist worden.

Na overleg met de juffen is er besloten om de poort pas om 16h15 toe te doen omwille 

van praktische redenen.

3.  Brunch

DDJ is naar Java geweest en heeft een bestelling gedaan voor het grootouderfeest (zie 

hieronder) en voor de brunch.

In een vorige editie van de brunch werden al de groenten en het fruit gesponsord door 

Delhaize.

AI SDM: nagaan of Delhaize de groenten en het fruit van de brunch wil sponsoren

Het rollen van de balletjes, het bakken van de pannenkoeken en eventueel het laten 

maken van cakes dient op voorhand te gebeuren. De lijst met benodigdheden (zie 

bibliotheek) wordt overlopen. We kunnen eventueel Martini en Porto van de lijst van de 

aangeboden dranken schrappen omdat dat toch niet veel genuttigd wordt.

AI AS: navragen of we kriekenvulling van taarten kunnen gebruiken als saus voor 

de ballekes met kriekskes op de brunch

AI SDM: lijst naar DDJ doorsturen met wat er besteld moet worden voor de brunch 

via Suzanne

AI SDM: excelsheet doorsturen naar EC met alles wat we nodig hebben van Horeca 

Subli voor de brunch

AI EC: prijs laten opmaken voor de benodigdheden van de brunch bij Horeca Subli

AI SDM: uitzoeken waar het vlees voor de brunch het goedkoopst aangekocht kan 

worden
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AI EC: nagaan hoeveel een kaasschotel zou kosten in Wilsele (over Suske Sloep)

AI DDJ: brief opstellen voor de uitnodiging van ouders 6LJ voor de extra 

brunchvergadering op maandag 15-11-2010 om 20h15 in de klas van Juf. Marita.

Er wordt van uitgegaan dat van elke leerling van het 6LJ minstens één van de ouders 

komt helpen en dat de kinderen van het 6LJ zelf ook komen helpen (bv. bij het 

opstellen en afbreken). Op die vergadering zal de taakverdeling afgesproken worden 

met een aparte lijst voor:

 voorbereidende taken op zaterdag 20-11-2010,

 het klaarzetten op zaterdag 27-11-2010 

 het helpen tijdens de brunch en het afruimen nadien op zondag 28-11-2010

Wanneer we het “kot” gaan opruimen (er zijn rekken en kasten voorzien om onze 

spullen in op te bergen) kunnen we ineens een inventaris maken van de 

benodigdheden voor de brunch die we al hebben.

Het zou handig zijn mocht het OC zelf over glazen zou beschikken. Op dit moment 

kunnen de medewerkers van de gemeente gratis glazen van het Breughels gasthof 

krijgen.

AI DDJ: nakijken of het OC glazen van het Breughels gasthof zou kunnen krijgen

AI DDJ: navragen of er in de school genoeg borden en bestek zijn voor de brunch 

AI SDM: brief maken voor de uitnodiging van de brunch en de inschrijvingen en 

voor sponsoring

Sponsors kunnen reclame maken op een te drukken placemat die gebruikt gaat 

worden tijdens de brunch. We vragen een bedrag van € 25 per plaats (voor logo en 

eventuele extra informatie).

De prijs voor de brunch wordt vastgelegd op € 5 voor kinderen van 3 tot 5 jaar, € 8 

voor kinderen van 6 tot 12 jaar, en € 12 voor iedereen vanaf 13 jaar. De prijzen van de 

betalende dranken blijven hetzelfde zoals bij de vorige editie, met een toevoeging van 

€ 10 per fles cava.

4. Activiteiten
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 Activiteit ten voordele van de skiklassen voor de leerlingen van het 5LJ:

Er wordt voorgesteld om een voettocht van 10 km te organiseren voor de leerlingen 

van het 5LJ (eventueel ook voor het 4LJ) waarbij de kinderen zich kunnen laten 

sponsoren per kilometer. Zo kan een kind dat zich 10 keer laat sponsoren voor € 1 per 

kilometer € 100 bijeensparen voor de gezamenlijke pot voor de skiklassen. Het idee 

wordt goedgekeurd, maar er moet nog nagedacht worden over de verdere uitwerking 

ervan.

 Familiale activiteit 2de trimester ter vervanging van de Halloweentocht:

Dit schooljaar is het paasvakantie van maandag 11-04-2011 t.e.m. maandag 

25-04-2011 (extra dag omwille van Paasmaandag). Er wordt voorgesteld om een 

wandeltocht te organiseren op vrijdag 01-04-2011 met onderweg allerlei activiteiten 

rond het thema “Aprilvis” :-)

AI DDJ: het idee van een “Aprilvis”-wandeltocht voorleggen aan de leerkrachten 

met de vraag voor ideeën voor activiteiten voor onderweg.

 Grootouderfeest (1KK + 2KK + 3KK): dinsdag 26-10-2010, betaald door school. 

Het zou geapprecieerd worden als er nog een aantal ouders zouden komen helpen, 

met een knipoog naar de ouders van het OC (EC gaat zeker komen). Er wordt aan het 

OC gevraagd om servetten van het thema Halloween te voorzien (voor bij de koffie en 

de pompoensoep). De activiteit begint om 10u00 en deuren gaan al open om 9u30. 

Morgen worden de uitnodigingen voor de grootouders meegegeven met de kinderen. 

DDJ heeft de bestelling bij Java voor het grootouderfeest vandaag gedaan.

AI EC: servetten van het thema Halloween voorzien voor het grootouderfeest

 Sinterklaasfeest (1KK + 2KK + 3KK): vrijdag 03-12-2010, er wordt een budget 

voorzien van € 5 per leerling voor de aankoop van een groot cadeau per klas. 

Het geld wordt door EC aan de leerkrachten bezorgd.

AI PDC: terugvorderingformulier mee rondsturen met verslag vergadering

Voor de activiteiten en uitstappen die hieronder vermeld worden betaalt het OC 

telkens € 1 per leerling:

 American games in Aarschot (??? LJ): dinsdag 05-10-2010, € 2.5 per leerling.
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 Toneel thema “Halloween” (3KK + 1LJ + 2LJ): ...dag ..-..-2010, totaalbedrag € 

428,66.

 Museum Tervuren (5LJ): maandag 22-11-2010, € 90 voor een gids, maar er klopt 

iets niet in de verdere berekening.

AI DDJ: aan juf. Daisy een herberekening van de uitstap naar het museum in 

Tervuren vragen

 Technopolis (3LJ + 4LJ): vrijdag 11-02-2011, € 6,5 per leerling

 Verteltheather (1KK + 2KK + 3KK): woendag 16-02-2011, totaalbedrag van € 

350 voor 2 sessies

 Planckendael (5LJ): vrijdag 18-03-2011, € 10.5 per leerling

 Hidrodoe Herentals (?? LJ): vrijdag 25-03-2011, € 4.5 +  € 1.4 (schoolticket + 

drankje) = € 238.80 in totaal

 MIAT en Gravensteen in Gent (5LJ): vrijdag 29-04-2011, bedrag per leerling werd 

niet op het aanvraagformulier ingevuld

 planetarium Genk (6 LJ): dinsdag 10-05-2011, € 3 per leerling

 schoolreis kinderboerderij “Het Ollenmanshoekje” (4LJ): vrijdag 10-06-2011, € 7 

per leerling

5. Varia (deel 1)

Geluidsinstallatie: Er is nog steeds nood aan een geluidsinstallatie met als vereisten: 

mogelijkheid tot gebruik van een USB stick, van een microfoon en het afspelen van 

een CD.

AI EC: gaat eens uitkijken voor een geluidsinstallatie

Steun aan de school: De school kan geld krijgen voor lege inktcartridges. Kunnen we 

dat stimuleren door ze te verzamelen in de school? Er is een actie van Senseo waarbij 

er punten kunnen geschonken worden aan een goed doel. Tussen de goede doelen 

staan er ook verschillende scholen, dus waarom zouden we dat voor onze school ook 

niet kunnen doen?
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AI DDJ: navragen aan vertegenwoordiger van MOS of er bezwaren zijn tegen het 

verzamelen van inktcartridges op de school.

AI OC: alle ideeën bundelen die kunnen bijdragen aan het steunen van de school en 

samenbrengen in een brief voor de ouders (die eerst nagelezen moet worden door 

DDJ)

Speelplaats: De gemeente is aan het verhuizen, dus er wordt niet verwacht dat er 

direct iets gaat gebeuren aan de speelplaats... De boordsteen van de omheining 

ontbreekt. We kunnen voorstellen om de werken aan de speelplaats te laten uitvoeren 

door een erkende firma, weliswaar na de goedkeuring van de gemeente.

AI GF: de oppervlakte voor de grondwerken voor de speelplaats opzoeken en 

doorgeven aan SDM 

AI SDM: prijs vragen voor tegels als grondbescherming voor de speelplaats

AI EC: prijs vragen voor speeltuigen + plaatsing ervan door een erkende firma

AI AS: navragen of de Peppers de grondwerken van de speelplaats kunnen doen 

(AG en GF verlaten de vergadering)

DEEL 2: OC

6. Statuten

DDJ heeft een voorstel opgesteld voor een huishoudelijk reglement en deelt kopieën 

uit aan de aanwezigen. De voor- en nadelen aan het al dan niet opnemen van de 

directeur als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de oudervereniging in de 

statuten werden uitvoerig besproken. Deze argumenten zullen door DDJ voorgelegd en 

verder besproken worden met de schepen van onderwijs. Er wordt besloten dat er in 

de statuten alleszins expliciet vermeld moet worden:

 dat het schoolbestuur de mogelijkheid heeft om de oudervereniging te laten 

ontbinden van zodra er niet meer voldaan wordt aan de doelstellingen van de 

vzw,
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 wat de mogelijke redenen zijn die kunnen leiden tot de ontbinding van de vzw. 

“Ingaan tegen het pedagogisch project” moet er alleszins één van zijn.

(DDJ verlaat de vergadering)

Er worden nog enkele punten uit het voorstel voor de statuten besproken met de 

overblijvende aanwezigen:

 Het lijkt ons niet overbodig dat de raad van bestuur de goedkeuring moet geven 

over het toetreden van vaste leden om moeilijkheden zoals uit het recente 

verleden te kunnen vermijden (en het is op zich maar een formaliteit)

 We hebben er bewust voor gekozen om de verkiezingen van de bestuursleden al 

in de Algemene Vergadering van juni/juli te laten doorgaan om nieuwe 

bestuursleden de kans te geven om zich voor te bereiden op hun ambt dat 

ingaat bij het begin van het werkjaar op 1 september. We denken hierbij 

voornamelijk aan een inwerkingsperiode voor een nieuwe penningmeester.

 Bij Artikel 17 §2 en §3 willen we “leden” laten staan i.p.v. “stemgerechtigde 

leden”, deels omdat het zo in het document over de statuten van vzw's staat, en 

deels omdat de adviserende leden en sympathisanten anders niet de 

mogelijkheid hebben om een Algemene Vergadering te laten bijeenroepen of 

agendapunten te laten behandelen op een Algemene vergadering.

 Uit het document over de statuten van vzw's menen we te begrijpen dat het 

wettelijk bepaald is dat een onderwerp dat door ten minste één twintigste van 

de leden voorgedragen wordt op de agenda moet geplaatst worden. We zouden 

dat bijgevolg ook niet willen veranderen naar “3 stemgerechtigde leden”. 

7. Financieel overzicht september 2010

Belangrijkste inkomsten:

 € 334.56 subsidie van Tutti Frutti van het 2e trimester 2009-2010 

 € 199.06 subsidie van Tutti Frutti van het 2e trimester 2009-2010 

 € 124.80 opvang

 € 2792.40 tijdschriften
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Belangrijkste uitgaven:

 € 2380 PWA-cheques

 € 7.45 inschrijving PWA

 € 90 inschrijving VCOV

8. Varia (deel 2)

Week van de opvang: Er wordt voorgesteld dat enkele leden van het OC op maandag 

11-10-2010 BIJ WIJZE VAN VERRASSING komen aanzetten met een grote koffer op 

wieltjes die gevuld is met buitenspeelgoed. AS heeft al hoela hoepen gekocht en had 

een grote koffer gezien voor € 50 maar gaat nog eens verder rondkijken of er een 

goedkopere oplossing bestaat.

Vrijkaarten boekenbeurs: Iedereen die bij VCOV is ingeschreven krijgt twee vrijkaarten 

voor de boekenbeurs. We gaan die verloten onder de ouders via een formulier op de 

website.

Voorbereiding extra vergadering brunch met ouders van de leerlingen van het 6LJ: We 

gaan een powerpoint presentatie maken waarin we de volgende vragen aan bod gaan 

laten komen:

 Waarom doen we de brunch? (bijdrage aan skiklassen, met uitleg van hoeveel 

het kost en dergelijke, dus verwachten we kleine inspanning van ouders en 

kinderen van 6LJ)

 Hoe verloopt de brunch?

 Wat verwachten we van de leerlingen van het 6LJ en van hun ouders? 

(taakverdeling, met als extra taak t.o.v. de vorige keer: een kassa voor de 

verkoop van bonnekes voor drank; er is nood aan 2 kleuren)

AI SDM: maken van powerpointpresentatie voor brunchvergadering met ouders van 

de leerlingen van het 6LJ

9. Volgende vergadering:

Donderdag 18-11-2010 om 20h15 in de refter van 't Haegje.
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Agendapunten voor volgende vergadering:

Deel 1 (OC + leerkrachten):

 Goedkeuring van de agenda

 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

 Opvolging action items

 Brunch

 Familiale activiteit tweede trimester

 Speelplaats

 Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

 Financieel overzicht oktober 2010

 Varia (deel 2)

 Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 00h15.
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