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16.Volgende vergadering:...............................................................................................9

Gebruikte afkortingen:

AI = Action item

OC = oudercomité

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

De vergadering begint om 20h25.

DEEL 1 (OC + leerkrachten)

1. Goedkeuring van de agenda

 De agenda wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 18-11-2010 wordt goedgekeurd.

3. Opvolging action items

Er blijft maar één relevant AI over van vorige vergadering:

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)

Wordt verschoven naar volgende vergadering.

4. Evaluatie brunch

We hebben 1870.90 euro overgehouden aan de brunch, hetgeen ongeveer hetzelfde is 

als vorige keer. Er werd opgeschreven hoeveel overschot er was, zodat we de 

aankopen de volgende keer kunnen bijsturen. Bij Subli hebben we alle water gratis en 
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5% korting op de rest gekregen. Ook bij Renmans hebben we genoten van een korting 

van 5%.

Bij wijze van bedanking voor de vrijwilligers, die meegeholpen hebben, zouden we de 

ouders van de leerlingen van het 6LJ een ontbijt willen aanbieden op woensdag 

19-01-2011 (de dag dat de leerlingen terugkomen van de sneeuwklassen). De ouders 

zelf waren heel enthousiast (de sfeer was goed) en er waren er zelfs bij die het spijtig 

vinden dat hun kinderen al in het 6LJ zitten en ze nu pas ontdekken “dat het misschien 

wel plezant zou zijn om bij het OC te gaan”.

AI PDC: uitnodigingsbrief opstellen voor het ontbijt voor de ouders van de 

leerlingen 6LJ op woensdag 19-01-2011.

De tafelschikking in de zaal was veel beter dan de vorige keer. Er was veel plaats en er 

waren in totaal een 300-tal inschrijvingen. Aan het buffet waren er ook geen 

problemen met files. De werkverdeling “leerkrachten aan het buffet” en “de rest in de 

keuken” werd als zeer positief ervaren. EC zat aan de kassa en had het grootste deel 

van de tijd niets te doen en voelde zich eerder een verloren werkkracht. Er wordt 

nagedacht over alternatieven om de noodzaak van een kassa te vermijden.

We zouden een draaiboek moeten maken met een duidelijke tijdslijn (vermelding van 

de verschillende taken en het tijdstip waarop het moet gebeuren) waardoor de 

organisatie van de volgende brunch vlotter kan verlopen. We zouden er alleszins 

vroeger aan moeten beginnen dan dit jaar. Een draaiboek zal zeker ook nog zijn nut 

bewijzen wanneer er nieuwe werkkrachten deelnemen aan de organisatie van de 

brunch.

De leraren vragen om de werklijst vroeger te bezorgen aan hen.

AI OC: opstellen draaiboek brunch

AI EC: uitrekenen hoeveel brunch gekost heeft per deelnemer (was de deelname 

prijs voor de brunch OK?)

AI EC: nagaan of Van Craenbroeck (Kampenhout) voordeliger is dan Swinnens 

(Haacht)

5. Sneeuwklassen
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Met een opbrengst van 1900 euro van de brunch en een verwachte opbrengst van 

hooguit 400 euro voor de sponsortocht van de leerlingen van het 5LJ gaan we niet uit 

de kosten komen voor de sneeuwklassen (er is 4000 euro nodig). De organisatie van 

meer dan twee activiteiten ten voordele van de sneeuwklassen lijkt ons onrealistisch. 

Als er geen alternatieve activiteiten gevonden worden die beduidend meer opbrengen, 

zou het dus goed kunnen zijn dat de sneeuwklassen van het schooljaar 2011-2012 de 

laatste zullen zijn. In dat geval moeten we dat op tijd aankondigen bij de leerlingen uit 

het 4LJ en een waardige alternatieve activiteit voorstellen (bosklassen, zeeklassen,...). 

De school zal voor het einde van het schooljaar een beslissing nemen over het verdere 

bestaan van de sneeuwklassen op de school.

Er zullen 22 leerlingen meegaan met de sneeuwklassen van het schooljaar 2011-2012. 

Voor zover we weten is er nog geen brief meegegeven met de leerlingen van het 5LJ 

met het spaarplan en de definitieve inschrijving voor de sneeuwklassen. Dat zou 

dringend moeten gebeuren want de eerste schijf voor de sneeuwklassen van het 

schooljaar 2011-2012 moet betaald worden vóór 31 december 2010. (De brief is op 

maandag, 20 december meegegeven met de leerlingen van het 5de leerjaar).

AI DDJ: brief meegeven met de leerlingen van 5LJ voor sneeuwklassen 2011-2012

Tijdens de sneeuwklassen van dit schooljaar zal er op de website van de school 

opnieuw een soort van blog en een gastenboek bijgehouden worden. Het gastenboek 

is publiek (iedereen kan het lezen) dus het is niet de bedoeling dat er persoonlijke 

dingen op verschijnen. Er zal geen mogelijkheid zijn om rechtstreeks e-mails te sturen 

naar de kinderen. Ook telefonisch contact zal steeds via de school moeten gebeuren 

(GSM-gebruik is verboden tijdens de reis). Nuttige informatie i.v.m. de reis (zoals de 

benodigdheden) wordt ook vermeld op de website van de school.

Dit jaar moet er betaald worden voor een uitstap naar Grimetz terwijl dit vorig jaar nog 

gratis was. Deze uitstap wordt betaald door het OC met de opbrengst van de brunch 

2010.

6. Budget uitstappen
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EC deelt papieren uit met een overzicht van alle uitstappen waar het OC tot hiertoe al 

iets van af weten (DDJ moet het OC nog een kopie bezorgen van overige reeds 

goedgekeurde activiteiten). Momenteel draagt het OC al 5573.98 euro bij aan de 

uitstappen voor het schooljaar 2010-2011 terwijl er een budget van 6000 euro 

vooropgesteld werd (opbrengt van de opvang van het schooljaar 2009-2010). 

Er wordt al jaren voor de leerlingen van de lagere school (1LJ t.e.m. 6LJ) op het einde 

van het schooljaar een schoolreis ingericht naar een pretpark. Dat is zeker een 

“plezante” afsluiter van het schooljaar maar het was aanvankelijk niet duidelijk voor 

alle aanwezigen dat het ook een “nuttige” uitstap is. Er werd aangegeven dat er in 

sommige gevallen ook achter de schermen gegaan kan worden met de kinderen, wat 

een pedagogische meerwaarde geeft aan de uitstap. De kinderen blijven ook per klas 

ingedeeld en gaan onder begeleiding van de juf/meester van de klas doorheen het 

park.

Het is niet duidelijk of de regel “één euro voor de ouders, de rest voor het OC” kan 

aangehouden worden voor de uitstappen van het schooljaar 2011-2012. Momenteel 

komen we uit op gemiddeld een tweetal uitstappen per klas, wat beschouwd wordt als 

een goed gemiddelde. Als er gekeken wordt naar de bijdrage van het OC per klas valt 

het op dat dit bedrag dichtbij de maximumfactuur ligt. De komende schooljaren zal er 

op toegezien moeten worden dat het vooropgestelde jaarbudget van het OC voor de 

uitstappen beter gekend is zodat er beter rekening kan mee worden gehouden in de 

keuze van de uitstappen door de leerkrachten.

7. Aankoop geluidsinstallatie

Vorige vergadering had EC twee voorstellen bij van Leo Caerts in Leuven. GV heeft ook 

enkele voorstellen van bij Leo Caerts en is naar de vergadering gekomen om daar 

meer uitleg over te geven. De voorgestelde toestellen lijken nogal zwaar hetgeen een 

belemmering zou kunnen vormen voor het verplaatsen en het hanteren ervan. We 

zouden echter kunnen opteren voor de montage op de gebouwen van vaste boxen die 

bestand zijn tegen alle weersomstandigheden zodat er  een serieuze installatie aan 
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gekoppeld kan worden. In dat geval zou het gewicht van de installatie geen probleem 

zijn. Er zou dan wel een (draadloze) micro voorzien moeten worden die ook op de 

speelplaats gebruikt kan worden. Dit voorstel zal nog verder besproken worden 

moeten worden tijdens een personeelsvergadering (januari 2011).

AI personeel: voorstel voor geluidsinstallatie verder bespreken.

8. Beleidsplan Haacht ICT

GV heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om het “beleidsplan Haacht ICT” voor 

te stellen. Hij heeft 3 documenten aan DDJ overhandigd waarvan hij er één uitgebreid 

toegelicht heeft.

Alle klassen van Haacht en Wespelaar hebben momenteel minstens 1 pentium IV 

computer. Dit assortiment wordt regelmatig nog aangevuld met toestellen die van het 

OCMW komen (recent hebben we er nog 13 gekregen). Alle toestellen zijn verbonden 

met een netwerk. In Haacht is er een centrale harde schijf die gedeeld wordt door alle 

computers maar in Wespelaar is dat er nog niet. Momenteel wordt er nog gewerkt met 

het besturingssysteem Windows XP. Door een abonnement van 35 euro te nemen voor 

elke computer zouden we de Microsoft producten (waaronder Office) op een volledig 

legale manier kunnen upgraden naar een hogere versie. Ook de leerkrachten zouden 

van die licenties gebruik kunnen maken. De computers worden beveiligd door middel 

van een gratis programma en tot hiertoe hebben we nog geen problemen met 

virussen gehad. De school heeft van een ouder 5 laptops gekregen die we kunnen 

gebruiken voor extra ondersteuning voor leerlingen die er behoefte aan hebben (bv. 

kinderen met dyslexie). Er wordt over nagedacht hoe elektronische schoolborden 

kunnen  ingeschakeld worden in de toekomst. In nieuwe lokalen in Wespelaar wordt dit 

reeds voorzien. Dit schooljaar werd het elektronisch schoolrapport ingevoerd en vanaf 

volgend schooljaar zou het leerling-volgsysteem ook elektronisch gebeuren. De ouders 

zullen een login en paswoord krijgen om het te kunnen raadplegen (nuttig voor 

gescheiden ouders). Er kan ook nagedacht worden of de brieven die nu op papier 

meegegeven worden in de toekomst per e-mail verspreid kunnen worden.
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(GV verlaat de vergadering)

9. Ouderparticipatie

Er zijn plannen om dit schooljaar nog een bevraging te doen bij de ouders met vragen 

zoals:

 hoe staan de ouders staan t.o.v. het inrichten van sneeuwklassen?

 is er interesse in een ouder-praatcafé voor het bespreken van relevante 

thema's?

 welke ouders zijn er bereid om een actieve bijdrage te leveren?

In de toekomst zou er meer aandacht besteed moeten worden aan de participatie van 

de ouders. DJ zal dit verder bespreken met de leraren tijdens twee 

personeelsvergaderingen in het tweede trimester van dit schooljaar. Na bespreking 

met het lerarenteam zal dit ook besproken worden met de oudervereniging.

Er wordt gedacht aan het inrichten van praatavonden voor en door ouders waar er 

vooraf afgesproken thema's worden besproken die dan ook door de leerkrachten 

onderling besproken worden, zodat achteraf de ideeën samen gelegd kunnen worden. 

Het is raadzaam dat de thema’s waar de school het schooljaar rond werkt, ook door de 

ouders besproken worden. Op die manier kan er nagegaan worden wat er bij de 

ouders leeft en kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan de uitwerking van het 

pedagogisch project van de school. Er zou wel vermeden moeten worden dat dit zou 

uitdraaien op louter een gelegenheid waar de ouders kritiek komen uiten op de 

school... Belangrijk bij participatie is dat er een positieve boodschap uitgedragen 

wordt, waarop de ouders kunnen reageren en aanvullen. Het schoolteam zal deze op- 

en aanmerken bekijken en de ideeën van de ouders bespreken. Uiteraard kunnen niet 

alle ideeën weerhouden worden, maar ouders krijgen wel het gevoel dat er geluisterd 

wordt en dat ze betrokkenheid mogen tonen. 

De kleuterjuffen waren zeer tevreden met de klascadeaus van Sinterklaas. Dit jaar 

hebben de mensen van de opvang en de leesouders niets van de Sint gekregen, puur 

uit vergetelheid. Dit zal rechtgezet worden met Kerstmis.
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10. Familiale activiteit tweede semester

De leerkrachten zijn op de proppen gekomen met twee ideeën voor een familiale 

activiteit in het tweede september: een fietszoektocht in mei of een 1-april 

wandeltocht gecombineerd met opdrachten. Het zijn allebei goede ideeën, dus in 

combinatie met een halloweentocht zouden we een driejarensysteem kunnen 

invoeren:

 1-april wandeltocht gecombineerd met opdrachten => schooljaar 2010-2011

(leerkrachten: per stand opdracht voorzien; OC: route uitstippelen en catering in 

school)

 fietszoektocht in mei (maar dat is misschien niet evident voor de kleuters) => 

schooljaar 2011-2012

 halloweentocht eind oktober => schooljaar 2012-2013

11. Varia (deel 1)

Niets.

(DDJ, NW en AG verlaten de vergadering)

DEEL 2: OC

12.Statuten

De laatste voorstellen voor veranderingen worden besproken en onmiddellijk verwerkt 

in het definitieve voorstel.

AI PDC: definitief voorstel doorsturen naar EC

AI EC: cross-referenties nakijken, opmerkingen verwijderen en daarna doorsturen 

naar Paul Jacobs.

13. Speelplaats

AI AS: Prijs vragen voor afschrapen

AI SDM: Prijs vragen voor ondermaterialen
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AI EC: Prijs vragen voor het plaatsen van de speeltoestellen

De verdere bespreking wordt verschoven naar volgende vergadering.

14.Financieel overzicht november 2010

Belangrijkste inkomsten:

 Opvang: 489 euro

 Brunch: 1870 euro

 Sponsoring sneeuwklassen: 225 euro

Belangrijkste uitgaven:

 Tijdschriften (facturen uitgeverijen): 811.98 euro

 Tutti Frutti: ~210 euro

 Grootouderfeest (huur installatie): 75 euro

15. Varia (deel 2)

Niets. 

16.Volgende vergadering:

Donderdag 13-01-2011 om 20h15 in de refter van 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

Deel 1 (OC + leerkrachten):

 Goedkeuring van de agenda

 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

 Opvolging action items

 Familiale activiteit tweede trimester

 Speelplaats

 Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

 Statuten

 Financieel overzicht december 2010
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 Varia (deel 2)

 Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 23h20.
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