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AI* = action item vorige vergadering

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. 

(tijdens het maken van het verslag werden twee nieuwe agendapunten artificieel 

ingevoerd om de opvolging van de AI's te kunnen bundelen)

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

 Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

3. Opvolging action items

Er blijft één relevant AI over die niet besproken zullen worden in het vervolg van deze 

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)

Senseo actie (cfr. verslag 07-10-2010) wordt momenteel gedaan in de crèche waar de 

zoon van EC gaat. We zouden een project kunnen indienen ten voordele van een 

kleine, verplaatsbare geluidsinstallatie voor de kleuterschool (zie hieronder).

AI AS: uitzoeken hoe de senseo actie juist in zijn werk gaat

4. Opvolging brunch (28-11-2010)
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AI* OC: opstellen draaiboek brunch

Het opstellen van een draaiboek voor de organisatie van de brunch is nog niet 

gebeurd. Er wordt afgesproken om op donderdag 10-02-2011 samen te komen bij “De 

fotograaf” om daaraan te werken. Bovendien wordt er afgesproken om die avond 

ervoor nog samen te komen om 20h00 om het “OCkot” om op te ruimen en een 

inventaris te maken.

AI EC: sleutel vragen bij DDJ (10-02-2011)

AI AS & PDC: draaiboek brunch opstellen (10-02-2011)

AI AS & SDM: opkuisen en inventariseren van het “OCkot” (10-02-2011)
 

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

prijs voor de brunch OK?)

De deelname voor de +12 jarigen heeft ons €5.73 gekost (vraagprijs: € 12), +6 jarigen 

€ 3.82 (vraagprijs: € 8) en de +3 jarigen €2.55 (vraagprijs: € 5), hetgeen neerkomt op 

een winst van ongeveer 50%. De huidige vraagprijzen kunnen volgend jaar terug 

gehanteerd worden.

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

(Haacht)

De beschikbare prijzen van Swinnens (laatste factuur) dateren van november 2009 

voor Primus en Fruitsap, en van mei 2010 voor Limonade. De verschillen zijn klein dus 

we gaan er van uit de beide mogelijkheden gelijkwaardig zijn. Er wordt besloten om bij 

Swinnens te blijven om eventueel te kunnen genieten van “voordelen voor trouwe 

klanten”. 

5. Geluidsinstallatie

AI* personeel: voorstel voor geluidsinstallatie verder bespreken.

Het voorstel is niet besproken geweest tijdens de laatste personeelsvergadering. Het 

wordt verschoven naar de volgende vergadering. Er wordt aangegeven dat het nuttig 

zou zijn om naast de voorgestelde geluidsinstallatie met vaste boxen in de lagere 
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school ook een kleine, verplaatsbare installatie aan te schaffen die gebruikt kan 

worden in de kleuterschool. Dat zou een ideaal project kunnen zijn voor een Senseo 

actie (zie hierboven).

AI personeel: voorstel voor geluidsinstallatie verder bespreken

6. Ontbijt ouders sneeuwklassen (19-01-2011)

Er zijn 15 personen ingeschreven voor het ontbijt. Er zullen 2 mini-koffiekoekjes, 2 

mini-pistoletjes met een sneetje hesp en kaas en een mini-confituurtje, thee en koffie 

geserveerd worden. Het zal doorgaan om 9h00 in de refter van 't Haegje zodat er om 

10h30 gezamelijk naar het station gegaan kan worden (de kinderen komen in theorie 

aan om 10h44 in het station van Haacht en er wordt verwacht dat de ouders 

onmiddellijk daarna naar huis willen gaan). AS stelt voor om volgend jaar in het station 

glühwein te presenteren aan de ouders en warme chocomelk voor de kinderen. 

7. 1-april wandeltocht (01-04-2011)

Er werd tijdens de vergadering van 16-12-2010 besloten om een 1-april wandeltocht 

gecombineerd met opdrachten te organiseren als familiale activiteit voor het tweede 

trimester. De leden van het OC stippelen de route uit en verzorgen de catering in de 

school terwijl de leerkrachten per stand een opdracht voorzien. Het uitstippelen van de 

route zal gebeuren tijdens de vergadering van 03-03-2011. Er wordt gedacht aan een 

vissegraatroute. Het thema van de opdrachten is “1 april” (foppen).

AI personeel: de standjes voor de wandeltochten uitwerken tegen de vergadering 

van het OC van 03-03-2011.

8. Speelplaats

Kleuterschool: De trein kan blijven mits een paar herstellingen. Het speeltuig naast de 

zandbak moet verwijderd worden want het is afgekeurd (niet veilig). Er moet nog 

nagevraagd worden welk budget er juist ter beschikking gesteld zal worden voor de 

speelplaats van de kleuterschool.
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Lagere school: We gaan het stukje speelplaats naast de refter zeker dit schooljaar al 

aanpakken. Aangezien er geen personeel van de gemeente beschikbaar is om werken 

te doen, dus mogen we het zelf verder uitwerken en uitvoeren. 

AI* AS: Prijs vragen voor afschrapen

De Peppers vragen € 1000 voor het afschrapen en verwijderen van de grond.

AI* SDM: Prijs vragen voor ondermaterialen

Een vriend van SDM uit Nederland kan enkel ondermaterialen leveren maar ze niet 

plaatsen.

AI* EC: Prijs vragen voor het plaatsen van de speeltoestellen

EC heeft gebeld naar de firma Kompan. Ze stellen voor om een vertegenwoordiger te 

laten langkomen zodat er ter plekke kan nagegaan worden wat er allemaal kan en wat 

er binnen het budget past. EC gaat een afspraak maken van zodra ze de uren van haar 

stage heeft.

AI EC: afspraak maken met vertegenwoordiger van Kompan

Wordt vervolgd...

9. Varia (deel 1)

 Schooldranken Cornelissen heeft een brief gestuurd waarin staat dat ze 2 nieuwe 

springkastelen (koe en circus) aangekocht hebben die gehuurd kunnen worden 

aan € 50 per dag. We gaan ze allebei reserveren voor het schoolfeest van 

22-05-2011.

AI SDM: reserveren van de springkastelen voor het schoolfeest (22-05-2011)

 Fiscale attesten van de opvang: Normaal zou Linda een fiscaal attest opstellen 

voor de periode december 2009 - november 2010, maar wettelijk gezien mogen 

enkel alle facturen die effectief in 2010 betaald werden in rekening gebracht 

worden. Er wordt beslist om het wettelijk systeem te hanteren.

(DL en IB verlaten de vergadering om 22h00)
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DEEL 2: OC

10.Statuten

De statuten zijn besproken geweest in de gemeenteraad. Er zijn geen bezwaren tegen 

het huidige voorstel voor de statuten MAAR ze willen dat het volledige pakket 

(statuten + huishoudelijk reglement + samenwerkingscontract) afgewerkt wordt 

voordat ze groen licht willen geven... Er werd aangegeven dat er op de sites van OVSG 

en van KOOGO voorbeelden van huishoudelijk reglementen voor oudercomités staan 

die gebruikt kunnen worden als basis voor het huishoudelijk reglement van onze eigen 

oudervereniging.

AI EC & PDC: voorstel huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract opstellen

11. Financieel overzicht december 2010

Belangrijkste inkomsten:

 Opvang: € 2252.80

Belangrijkste uitgaven:

 Voorschot skipassen: € 2700.00

 Brunch: € 847.72

 Speelstad: € 569.50

 Tijdschriften: € 431.28

 Tutti Frutti: € 137.92

12. Varia (deel 2)

Niets. 

13.Volgende vergadering:

Donderdag 03-02-2011 om 20h15 in de refter van 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:
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Deel 1 (OC + leerkrachten):

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

3. Opvolging action items

4. Evaluatie ontbijt ouders sneeuwklassen (19-01-2011)

5. 1-april wandeltocht (01-04-2011)

6. Schoolfeest (22-05-2011)

7. Speelplaats

8. Geluidsinstallatie

9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

10.Statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract

11.Financieel overzicht januari 2011

12.Varia (deel 2)

13.Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 23h00.
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