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Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

OC = oudercomité

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

De vergadering begint om 20h30.

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 zonder wijzigingen.

3. Opvolging action items

AI* EC: nagaan of de schoolreis kleuterschool (10-06-2011) onder het systeem 

€1/kleuter kan.

Het ging om een misverstand. Die uitstap was al lang geleden aangevraagd door juf. 

Sandra en was al opgenomen in de uitstappen. Juf. Ilse had per vergissing de 

bestelbon voor de gemeente aan EC bezorgd.

AI* SVM: draaiboek brunch aan DDJ bezorgen en in agenda plaatsen.

AI* DDJ: draaiboek sinterklaasfeest en grootouderfeest aan SDM bezorgen zodat 

SDM het in agenda kan plaatsen.

De draaiboeken zijn uitgewisseld maar moeten nog op de interne pagina van de 

website van de oudervereniging geplaatst worden.
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AI SDM: draaiboeken op interne pagina van de website van de oudervereniging 

plaatsen

4. Evaluatie 1-april wandeltocht (01-04-2011)

Er zijn in totaal een 100-tal mensen opgedaagd voor de wandeltocht wat een stuk 

minder was dan twee jaar geleden voor de Halloweentocht. Er zijn verschillende 

mogelijke verklaringen voor: het is al de tweede wandeltocht die we organiseren, het 

vertrekuur was mogelijk te vroeg voor werkende ouders, misschien hebben we te laat 

reclame gemaakt... Er waren vooral jonge kinderen (kleuters en lage klassen van de 

lagere school). De reacties van de aanwezigen waren alleszins zeer positief. Er waren 

veel mensen die niet alle letters van het woord “aprilvis” gevonden hadden en er hing 

één nummerbordje van de kruispunten op een onzichtbare plaats voor één van de 

twee wandelrichtingen. Er zijn bovendien twee foutjes opgemerkt in de visgraatroute: 

bij het kruispunt 20 (Zoellaan-Lange Kant) en het kruispunt 28 (Goltfuslaan-

Verhaegenlaan) werd er een zandwegje niet aangegeven. Een gecorrigeerde versie zal 

bijgehouden worden in het archief. In de caferatia (refter) werden de volgende dingen 

geconsumeerd, voornamelijk na de wandeling:

 5 duvels 

 10 flessen cola (1.5l) 

 10 flessen plat water (1l) 

 1 bak primus 

 2 thermossen koffie 

 4 flessen cola light (1l) 

 3 flessen bruiswater (1l) 

 8 brikken fruitsap (1l)

 50-tal hotdogs

De wandeltocht heeft € 195.98 opgebracht.

Na de opruim was er een kookpot met water op het vuur blijven staan... Suzanne heeft 

het maandagochtend in de keuken ontdekt. Al het water was verdampt en de kookpot 
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is onbruikbaar beschadigd (kwam zwarte rook uit en de bodem is volledig zwart 

verbrand). Het OC gaat een nieuwe kookpot kopen. De tafels van de refter waren ook 

niet goed opgekuist na de wandeltocht. Aandachtspunten voor volgende activiteiten 

van het OC in de refter: 

 steeds goed nakijken dat alle vuren, ovens en dergelijke afgezet worden na de 

activiteit

 zorgen dat de tafels en stoelen proper gemaakt worden en terug in hun 

oorspronkelijke positie gezet worden

AI SDM: nieuwe kookpot kopen ter vervanging van de vernielde kookpot na de 1-

apriltocht

5. Evaluatie paasactie 2011

De paasactie 2011 was een groot succes en heeft € 200.24 opgebracht. In totaal 

werden er 747 zakjes paaseieren verkocht. SDM heeft bij Kraft nagevraagd hoeveel 

het zou kosten om alle paaseieren rechtstreeks bij hen aan te kopen. De Milka-eieren 

waren niet meer voorradig in de groothandel, maar ze hebben een offerte voor een 

ander merk paaseieren gegeven. Het bleek veel goedkoper te zijn om de paaseieren 

bij Colruyt aan te kopen waar we bovendien nog 5% korting gekregen hebben. De 

zakjes paaseieren werden met de hulp van de leerlingen van 5LJ (juf. Daisy) op 

dinsdag 05-04-2011 ingepakt. Er werden oorspronkelijk 80kg kleine paaseitjes 

aangekocht door SDM maar dat bleek niet voldoende te zijn voor alle klassen. PDC is 

nog 12kg kleine paaseitjes gaan bijkopen (ook nog voor de “paasbordjes”) en heeft de 

ontbrekende zakjes voor de 3KK (juf. Ariane) verder bij hem thuis aangevuld. In 

tegenstelling tot wat er op het bestellingsformulier stond werden de eitjes van de 

paasactie al op dindag 05-04-2011 en woensdag 06-04-2011 meegegeven met de 

kinderen. Bij de kleuters en de leerlingen van de lagere school zullen er, naast het 

grote witte en bruine ei, respectievelijk vijf en drie kleine eitjes op de bordjes liggen 

die morgen (vrijdag 08-04-2011) worden aangeboden aan de kinderen. Er wordt 
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afgesproken om vanaf het schooljaar 2011-2012 enkel een groot wit en bruin ei te 

geven in een zakje (zonder bordje en stro) voor alle klassen. 

Volgend schooljaar gaan we de bestelperiode van de paasactie twee weken naar voor 

schuiven zodat alle paaseieren goed op tijd aangekocht kunnen worden en de 

leerkrachten genoeg tijd hebben om de paasborden voor hun klassen klaar te maken. 

Dit schooljaar waren er enkele leerkrachten die daarvoor op donderdag nog speciaal 

langer gebleven zijn...

6. Schoolfeest (22-05-2011)

Viskraam: RDW (papa van Ferre, 1KK juf. Ilse) is professioneel lasser en werd 

uitgenodigd als deskundige. Het viskraam zal gemaakt worden in gewoon ijzer (0.15 

cm) en moet achteraf geschilderd worden. Het zal onderverdeeld worden in vier 

segmenten: twee rechte stukken en twee bochten. Het viskraam wordt 180 x 100 cm 

groot en de baan zelf 30 cm breed en 20 cm diep. Benodigdheden:

 grondverf,

 waterbestendige verf op latexbasis,

 2 aquariumpompjes (Tom & Co),

 eendjes (een 50-tal).

AI SDM & RDW: zorgen dat viskraam op tijd klaar is voor het schoolfeest. 

Decoratie free podium: Er werd voorgesteld om elke klas als groepswerk iets groot 

te laten maken met als thema water (vis, eendjes,...).

Tenten: Er werd gediscussieerd over het al dan niet aankopen van een tent als 

alternatief voor het jaarlijks huren ervan. Er zijn verschillende mogelijke winkels waar 

ervoor uitgekeken kan worden.

AI AS: uitkijken voor het aankopen van een tent voor het schoolfeest.

AI SDM: nakijken website Het Amerikaantje voor tenten schoolfeest

Werkverdeling: De leerkrachten hebben al een werkschema uitgewerkt voor het 

schoolfeest:

 free podium: 
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 versieren: Lea (10h-12h)

 begeleiden: Marita, Inge, Nancy 

 schminken: Christel, Chris

 viskraam: Petra (14h-18h), Lieve (14h-16h), Ariane (16h-18h)

 knutselen: Annie, Ilse (voor kleuters), Katrien, Sandra (voor lagere school) 

(14h-17h)

 gekke fietsen + grote spellen: Geert (14h-18h), Karine (14h-16h)

 springkastelen: Linda, Kathleen (14h-18h)

 ballonnenwedstrijd: Nicole (14h-16h), Lea (16h-18h), Daisy (14h-18h)

 tafels en stoelen zetten: Nicole, Mathias

 opruimen: Ariane

Er wordt afgesproken dat de begeleiders van de standen ieder hun eigen stand zullen 

opruimen. We voorzien nog twee leerkrachten om mee te helpen opruimen na het 

evenement.

AI SDM: navragen bij Swinnens en Subli of we een tap van bij hen kunnen 

gebruiken.

AI EC: nakijken hoeveel er besteld was voor het schoolfeest van twee jaar geleden.

Affiche: PDC heeft drie versies van een affiche gemaakt, iedere versie met een 

andere kleurplaat. Er wordt besloten om enkel de affiches met “kindjes” en de “schat” 

te verspreiden. Hij heeft ook gelijkaardige flyers gemaakt die uitgedeeld zullen worden 

bij de buurtbewoners. Op de achterkant zullen er nog excuserende woorden worden 

opgezet voor het mogelijke lawaai dat met het schoolfeest gepaard gaat. GV stelt voor 

om de buurtbewoners ook een gratis drankbonnetje aan te bieden. De affiches zullen 

vlak na de paasvakantie met de kinderen meegegeven worden.

AI PDC: afwerken en opsturen van affiches en flyers (26-04-2011)

7. Schoolfeest schooljaar 2011-2012 vastleggen

Er wordt voorgesteld om het schoolfeest van het schooljaar 2011-2012 te houden op 

zondag 3 juni 2012 want:
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 20 mei valt in het verlengd weekend van Onze-Heer-Hemelvaart,

 27 mei valt in het verlengd weekend van Pinksteren,

 het is niet duidelijk wanneer het eerste communie is in Haacht,

 het is niet duidelijk wanneer het plechtige communie is in Haacht.

Zondag 3 juni 2012 valt nog voor de examens van de kinderen in de middelbare 

school.

8. Speelplaats

De kleuterjuffen vragen wat speelmateriaal voor de zandbak. In het OCkot liggen nog 

een hele hoop vormpjes die aan de kleuters kunnen gegeven worden. Er worden ook 

nog schepjes en emmertjes gevraagd.

AI AS & EC: uitkijken voor speelmateriaal voor in zandbak op moment dat de 

eendjes voor het viskraam aangekocht worden. 

Er werden bij de firma KOMPAN in totaal vijf speeltoestellen besteld voor in de zone 

“speeltoestellen” en multisportpalen voor in de zone “volley” op de verharde 

speelplaats voor een totaalprijs van ongeveer € 16500. Het budget voor de verfraaiing 

van de speelplaats is dus niet volledig opgebruikt. DDJ heeft een map met 3D 

computerfoto's en dergelijke. De firma gaat de plaatsing zelf uitvoeren. Zij zouden 

contact opnemen met DDJ om een datum af te spreken. Bedoeling is dat de werken 

begin mei zouden doorgaan zodat alles afgewerkt zou zijn tegen het schoolfeest. 

Indien nodig zal EC tijdens de eerste week na de paasvakantie contact opnemen met 

de firma mochten we tegen dan nog niets van hen gehoord hebben.

AI EC: tijdens de eerste week na de paasvakantie navragen of er met DDJ een 

datum voor levering en plaatsing van speeltoestellen afgesproken is en indien 

nodig de firma KOMPAN zelf contacteren.

9. Geluidsinstallatie

AI* GV: prijsoffertes voor geluidsinstallaties van bij Caerts in Leuven
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LAGERE SCHOOL: Een vaste installatie voor de speelplaats blijkt praktisch moeilijk 

haalbaar en ook duur. Er is een alternatief draagbaar voorstel. GV heeft het 

meegebracht om het eens te laten zien:

 Portable PA system (€ 499): Het is nog gemakkelijk verplaatsbaar (21 kg in 

totaal). Er zijn vier uitgangen voor microfoons, twee aux-aansluitingen en twee 

kabels van elk 5 meter voor de aansluiting van de luidsprekers (150 W)

 Draagbare microfoon (€ 199)

 optie: microfoonstandaard (€ 25)

 optie: standaards voor luidsprekers (voor meer bereik)

Het systeem werd reeds uitgetest op de speelplaats en is daarvoor zeker voldoende. 

Het is niet duidelijk of het systeem ook sterk genoeg zou zijn voor een free podium. 

Het voorgestelde systeem wordt goedgekeurd door de leden van het OC.

KLEUTERSCHOOL: We gaan het zelfde systeem laten gebruiken door de kleuterschool.

AI GV: factuur laten maken voor de geluidsinstallatie die voorgesteld geweest is 

tijdens de vergadering van 07-04-2011

(GV verlaat de vergadering)

10.Varia (deel 1)

 OCkot: Het “OCkot” is opgekuist op donderdag 31-03-2011 (tijdens het wachten 

op de levering van horeca Subli voor de 1-april wandeltocht)

 Opendeur: Het OC gaat tijdens de opendeur van woensdag 08-06-2011 

pannenkoeken en drank voorzien aan zeer democratische prijzen (“half gratis”).

 Info-avond (september 2011): Er werd gevraagd om eens na te denken over de 

rol van het OC tijdens info-avond september 2011. Gaan we onszelf voorstellen 

in elke klas? Houden we een praatcafé voor de ouders? In principe is het een 

goed idee om één info-avond voor iedereen te houden, maar de praktische 

haalbaarheid ervan moet nog nagegaan worden. Als alle klassen hun info-avond 

op dezelfde dag houden, wat moeten gezinnen met kinderen in verschillende 

klassen dan doen?
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 Werkgroepen: In het voorstel voor het huishoudelijk reglement wordt de 

mogelijkheid opengehouden tot het oprichten van werkgroepen voor de 

organisatie van activiteiten (bv. “brunch”, “paasactie”, “familietocht”, “kwis” 

zoals hieronder) en/of andere dingen die het OC aanbelangen (bv. 

“speelplaats”). Voor elke werkgroep wordt er één verantwoordelijke aangesteld 

die een up-to-date draaiboek bijhoudt, die toeziet dat alles op tijd geregeld en 

uitgevoerd wordt (uiteraard niet noodzakelijk door zichzelf) en die verslag 

uitbrengt tijdens de werkvergaderingen. Het OCkot zou ook best per activiteit 

ingedeeld worden (en dat is al zo goed mogelijk gedaan tijdens de opruimactie 

van 31-03-2011). Er wordt beslist om voortaan met een verantwoordelijke per 

activiteit te werken. 

 Voorstel activiteitenkalender OC schooljaar 2011-2012:

 “brunch”: halloweenbrunch ten voordele van sneeuwklassen

(verantwoordelijke: AS)

 “quiz”: valentijnskwis voor koppeltjes (ipv. grotere groepen) met try-out van 

de vragen op voorhand om te voorkomen dat de quiz té moeilijk is 

(verantwoordelijke: SDM) 

 “familietocht”: meiklokjesfietstocht in april met nog uit te vinden 

“meiklokjesroute” als alternatief voor de visgraatroute van de 1-apriltocht

(verantwoordelijke: EC) 

 “paasactie”

(verantwoordelijke: PDC).

 Wenskaarten: We hebben per post informatie ontvangen over de mogelijkheid 

om door elk kind wenskaarten te laten maken gebaseerd op een eigen tekening. 

Na het opsturen van de creatie worden er zes pakketjes van acht wenskaarten 

gemaakt die dan verkocht kunnen worden aan een prijs van € 6 per pakketje. 

Onverkochte pakketjes kunnen zonder meerkost teruggestuurd worden en de 

winst van de verkocht pakketjes (€ 1.5/pakketje) wordt overgemaakt aan de 

school. We hebben de brief tweemaal ontvangen en in elk enveloppe zat ook 
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een voorbeeld van een afgewerkte wenskaart. Alle aanwezigen zijn het erover 

eens dat dit een uitstekend initiatief zou zijn om tijdens de kerstperiode de 

creativiteit van de kinderen te stimuleren. CV en LM hebben elk een exemplaar 

van de brief meegenomen om het voorstel verder te bespreken met de directie 

en met de leerkrachten van respectievelijk de lagere school en de kleuterschool.

AI CVH & LM: verder bespreken van de mogelijkheid van de creatie van 

wenskaarten door de kinderen.

 Plantjesweekend “Kom op tegen Kanker”:  In tegenstelling tot de vorige 

schooljaren werd de Vlaamse Liga tegen Kanker tijdens het schooljaar 

2010-2011 niet gesteund door onze school (geen deelname aan “Kom op 

Appels” actie). PDC zet zich ieder jaar actief in tijdens het Plantjesweekend van 

“Kom op tegen Kanker” en stelt voor om in het schooljaar 2011-2012 met de 

school dit initiatief te steunen. De plantjesverkoop (€ 6/azalea) gaat in 2011 door 

op 16, 17 & 18 september. We zouden er een “klassen-wedstrijd” aan kunnen 

koppelen waarbij de winnende klas (= de klas waar het grootste gemiddeld 

aantal azalea's per leerling verkocht werd) getrakteerd wordt met een 

pannenkoekenbak georganiseerd door het OC. Er zijn wel enkele “nadelen” aan 

een dergelijke actie: 

 PDC moet als officiële verkoper ten laatste op 15-07-2011 het aantal 

gewenste azalea's doorgeven zodat ze nog tijdig gekweekt kunnen worden. Er 

zou dan een beredeneerde gok gemaakt moeten worden om het aantal 

plantjes dat verkocht zou kunnen worden in de school in te schatten 

(eventueel gebaseerd op het aantal verkochte appels tijdens een “Kom op 

Appels” actie).

 De voorverkoop zou al onmiddellijk op 01-09-2011 gestart moeten worden 

met vrijdag 09-09-2011 als uiterste besteldatum (de azalea's worden 

geleverd in de week van 12-09-2011).
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 Het is een actie zuiver voor een goed doel waar vele mensen, spijtig genoeg, 

rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking mee komen, maar er is dus geen 

enkele vorm van winst voor de school zelf. 

Desondanks staan alle aanwezigen achter dit voorstel.

(CV en LM verlaten de vergadering om 21h45)

DEEL 2: OC

11.Statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract

De statuten, het huishoudelijke reglement en het samenwerkingscontract werden 

opgestuurd naar Paul Jacobs. Hij en de gemeentesecretaris hebben de documenten 

nagelezen en hadden slechts enkele kleine opmerkingen. De opmerkingen zijn, op één 

na, allemaal aanvaard door de leden van het OC. We zijn van mening dat het niet 

nodig is dat de directeur en de schoolbestuur toegang heeft tot het beveiligd deel van 

de website van de oudervereniging (“de interne keuken”) aangezien het enkel 

werkdocumenten bevat. De huidige versie van de documenten zal overhandigd 

worden aan de gemeentesecretaris door PDC.

AI PDC: overhandigen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het 

samenwerkingscontract aan de gemeentesecretaris.

12. Financieel overzicht januari-maart 2011

Omwille van de afwezigheid van de penningmeester wordt het financieel overzicht 

weerom verschoven naar de volgende vergadering...

13. Varia (deel 2)

Tijdens de 1-apriltocht is het idee naar boven gekomen om met de leden van het OC 

een act te doen tijdens het free podium van het schoolfeest op 22-05-2011. Er werd 

eerst gedacht aan een play-back versie van “Waterloo” van Abba (2 mannen + 2 

vrouwen, wat perfect overeenkomst met de huidige samenstelling van de leden van 
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het OC), maar het zou misschien leuker zijn om er een alternatieve tekst op te 

verzinnen om de werking van het OC te promoten. Als we daarenboven nog goed vals 

zingen (zal geen probleem zijn), trekken we misschien nog extra de aandacht van het 

publiek :-) Het huidige idee is dat we onze act gaan baseren op de muziek van “Wij 

springen in de zee” van Samson & Gert omdat dat beter bekend is bij de kinderen.  

“Wij zijn het oudercomité

en we zullen het erop wagen

Wij zijn het oudercomité

en we willen je iets vragen”

Het is de bedoeling om in de tekst uit te leggen wat het OC doet en om onszelf voor te 

stellen. We zouden dan kunnen eindigen met een oproep naar nieuwe leden “zodat de 

act van volgend schooljaar ook beter zou kunnen klinken”.  

AI PDC: Aan GV vragen of hij kan helpen met het schrijven van een promo-tekst 

voor het OC op de muziek van “Wij springen in de zee” van Samson & Gert en of hij  

de muzikale begeleiding van deze OC act tijdens het free podium van het 

schoolfeest wilt doen.

14.Volgende vergadering:

Donderdag 05-05-2011 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. Schoolfeest (22-05-2011)

5. Open deur (08-06-2011)

6. Speelplaats

7. Geluidsinstallatie

8. Varia (deel 1)
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Deel 2 (OC):

10.Statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract

11.Materiaalmeester

12.Financieel overzicht januari-april 2011

13.Varia (deel 2)

14.Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 22h30.
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