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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.

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. Voortaan zal PDC de 

verslagen van de vergaderingen doorsturen naar de leerkrachten en het 

schoolbestuur. DDJ gaat nakijken of PDC effectief alle adressen heeft van de mensen 

die het verslag moet ontvangen.

3. Opvolging action items

Er blijven vier relevante AI's over die niet besproken zullen worden in het vervolg van 

deze vergadering.

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

DDJ heeft nagevraagd bij het schoolbestuur en er wordt geadviseerd om geen Senseo 

actie te doen omdat het een vorm van reclame is. Het zou anders de deur openzetten 

voor andere producten met gelijkaardige acties en dat is niet de bedoeling...

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)
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De activiteiten voor donderdag 10-02-2011 worden een beetje aangepast t.o.v. de 

vorige vergadering aangezien het opstellen van het huishoudelijk regelement en het 

samenwerkings-contract als prioritair beschouwd wordt. De klusjesman van de school 

komt omwille van persoonlijke redenen niet meer, en het “OCkot” is nog niet in de 

gewenste staat. Het opkuisen van het “OCkot” wordt bijgevolg uitgesteld naar een 

later moment (bv. rond het schoolfeest of de 1-april wandeling). Deze AI's zullen 

besproken tijdens de volgende vergadering.

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

AI OC: opkuisen en inventariseren van het “OCkot” (nog te bepalen)

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

Volgend jaar zullen we minder eten voorzien voor het ontbijt voor de ouders van de 

kinderen van de sneeuwklassen want er waren al veel ouders die al ontbeten hadden 

en bovendien was een deel van de ouders te zenuwachtig voor het terugzien van hun 

kinderen om te kunnen eten. Koffie en cake zouden volstaan... De meeste ouders 

appreciëren en waarderen dit initiatief van het OC. Ook op de sneeuwklassen zelf zijn 

er nog veel goede reacties gekomen.

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

AI* leerkrachten: de standjes voor de wandeltochten uitwerken tegen de 

vergadering van het OC van 03-03-2011

De kleuterleidsters zullen voor een knutselstand “vis” zorgen voor in het begin van de 

tocht (in de buurt van de refter). De geknutselde vis zal dan aan de andere standjes 

tijdens de tocht afgestempeld moeten worden. Voor de andere standjes zijn al de 

volgende ideeën naar boven gekomen:

 “voelen en proeven”

 “vissen vangen” (met opdrachten)

 “een zoekspel” (kaartjes met figuurtjes zoeken en afhankelijk van het figuurtje 

moet er een andere opdracht gedaan worden)
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 tikspel “reiger en vissen”

Meer standjes zijn er niet nodig want dan zou de wandeling te lang duren. De aanschaf 

van een muziekinstallatie wordt als doel vooropgesteld (zie verder). Er zou moeten 

voor gezorgd worden dat die muziekinstallatie al ter beschikking is tijdens het 

schoolfeest zodat het duidelijk wordt dat het geld effectief goed besteed wordt. 

AI OC: opstellen van de route van de 1-april wandeltocht (03-03-2011)

Eens de route van de wandeltocht beschikbaar is zullen er flyers bezorgd worden aan 

de bewoners langs de route. 

6. Schoolfeest (22-05-2011)

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

De kiosk (overdekt podium) is dubbel geboekt. De school van Wakkerzeel houdt ook 

op  zondag 22-05-2011 haar schoolfeest en zij hebben de kiosk vroeger geboekt (in 

mei terwijl het Haegje pas in september). Er wordt momenteel door de gemeente 

gezocht naar een oplossing (een tent om over een podium te zetten). Het thema van 

het schoolfeest is dit jaar “water”.

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

snel mogelijk) 

(EC: Voor het vorig schoolfeest werden 3 springkastelen gehuurd bij Galaxy voor 

een prijs van € 450)

De volgende activiteiten werden voorgesteld voor het schoolfeest:

 springkastelen

 free podium

 grote spellekes? (die gehuurd kunnen worden bij de spelotheek)

 schminken?

 gekke fietsen?

 viskraam? (eendjes vissen)

 gooien met waterballonnen? (enkel als het heel goed weer is)

 knutselen met kleuters?
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Aangezien er twee leerkrachten per standje nodig zijn, kunnen er in totaal maximum 

zeven standjes voorzien worden. 

AI leerkrachten: maximum zeven standjes uitwerken voor het schoolfeest

Het OC in samenwerking met overige ouders zorgen voor de catering. De volgende 

dingen moeten voorzien worden:

 één eettent (hotdogs, ijsjes, pannenkoeken)

 gas voor opwarmen water, hotdogs...

 één dranktent

 parasols

 tafels 

(DDJ: er zijn tafels bij de gemeente aangevraagd, maar we moeten nog extra 

tafels van de brouwer voorzien)

(EC: voor het vorige schoolfeest werden er 50 tafels voor € 75 bij Galaxy)

 stoelen 

(DDJ: idem)

(EC: voor het vorige schoolfeest werden er 200 stoelen voor € 200 besteld bij 

Galaxy)

 tap

(DDJ: installatie door brouwer?)

 extra verlengdraden

Het schoolfeest gaat door van 14h00 tot 18h00.

AI SDM: nagaan wie er vorige keer gezorgd heeft voor helium voor de 

ballonnenwedstrijd tijdens het schoolfeest 

(EC heeft in de boekhouding daarover een factuur van MESSER teruggevonden: 

Woluwelaan 3 te Machelen, tel: 02/257.08.11)

AI AS: uitzoeken waar we zo goedkoop mogelijk tenten kunnen huren en ze 

reserveren voor het schoolfeest

(EC: Voor het vorig schoolfeest werden bij Galaxy 4 tiptenten besteld voor een prijs 

van € 500)
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AI PDC: maken van affiche (A3, met een tekening die de kinderen nog kunnen 

inkleuren) en een flyer voor het schoolfeest (07-04-2011)

Er bestaat voor zover we weten nog geen draaiboek voor de organisatie van het 

schoolfeest. We zullen een dergelijk draaiboek systematisch opstellen terwijl we het 

schoolfeest van dit jaar aan het organiseren zijn.

7. Speelplaats

AI* EC: afspraak maken met vertegenwoordiger van Kompan

EC heeft een afspraak gemaakt met een vertegenwoordiger van de firma KOMPAN op 

dinsdag 08-02-2011. Hij zal arriveren tussen 10h00 en 10h30. DDJ en CS zullen 

aanwezig zijn tijdens de speeltijd van 10h25 om de vertegenwoordiger mee op te 

vangen.

AI EC: de afgevaardigde van de firma KAMPAN ontvangen (08-02-2011)

AI DDJ & CS: tijdens de speeltijd van 10h25 de afgevaardigde van de firma KAMPAN 

mee ontvangen (08-02-2011)

Er wordt een budget van € 10.000 uitgetrokken door de gemeente voor de verfraaing 

van de speelplaats.

8. Geluidsinstallatie

AI* personeel: voorstel voor geluidsinstallatie verder bespreken

Er werd tijdens de personeelsvergadering besproken welke geluidsinstallatie de 

voorkeur geniet. Het voorstel is om een degelijke vaste installatie aan te schaffen voor 

de lagere school en daarnaast een draagbaar toestel voor de kleuterschool. Er zal aan 

meester Gilbert gevraagd worden om de aanschaf en de installatie ervan in goede 

banen te leiden.

9. Varia (deel 1)

 Zijn er extra batterijen nodig voor het fototoestel van het OC, en zo ja, welke? 

Met het sneeuwklassen-ontbijt was het fototoestel er wel maar zonder batterijen. 
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Het is niet duidelijk of er al meer dan één batterij voor het fototoestel circuleert. 

Indien dat niet het geval is lijkt het inderdaad een goed idee om een extra 

batterij aan te schaffen.

AI DDJ: navragen aan meester Geert waar de batterijen van het fototoestel zijn en 

welke type batterij het fototoestel nodig heeft. 

 Gaan we een pannenkoekendag organiseren voor extra inkomsten voor de 

sneeuwklassen? Dat zou dan mee georganiseerd moeten worden door de 

leerlingen van het 5LJ. Er wordt voorgesteld om een pannenkoekenbak te 

combineren met de opendeurdag op woensdag 08-06-2011 van 18h00 tot 

20h00. De leerlingen van 5LJ zouden dan ingeschakeld kunnen worden in een 

beurtrol van 15 minuten (in groepjes van 3) of in een beurtrol van 30 minuten (in 

groepjes van 5).

(DDJ en CL verlaten de vergadering om 21h20)

DEEL 2: OC

10.Statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract

AI* EC & PDC: voorstel huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract 

opstellen.

We stellen als doel voorop dat het huishoudelijk reglement en het 

samenwerkingscontract tegen de vergadering van 03-03-2011 afgewerkt wordt.

AI EC & PDC: voorstel huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract opstellen 

(10-02-2011).

11. Financieel overzicht januari 2011

Er is geen financieel overzicht van januari 2011 beschikbaar aangezien EC problemen 

heeft met de harde schijf waar alle gegevens opstaan. Er zal bijgevolg volgende 

vergadering een financieel overzicht van zowel januari 2011 als februari 2011 gegeven 

worden. 
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12. Varia (deel 2)

Niets. 

13.Volgende vergadering:

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

Agendapunten voor volgende vergadering:

Deel 1 (OC + leerkrachten):

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

3. Opvolging action items

4. Opvolging brunch (28-11-2010)

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 en februari 2011

12.Varia (deel 2)

13.Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 21h30. AS en PDC zijn nog naar SDM thuis 

geweest en hebben al gewerkt aan het draaiboek voor de organisatie van een brunch.
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