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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 met enkele kleine 

wijzigingen (opbrengst 1-apriltocht, opbrengst paasactie, volgend jaar enkel één groot 

wit en bruin ei voor alle leerlingen).

3. Opvolging action items

 De draaiboeken moeten nog op de interne pagina van de website van de 

oudervereniging geplaatst worden en wordt dus opnieuw opgenomen als AI voor 

SDM...

AI SDM: draaiboeken op interne pagina van de website van de oudervereniging 

plaatsen

 Er is een nieuwe kookpot aangekocht in de macro voor € 18.90 ter vervanging 

van de vernielde kookpot na de 1-apriltocht.

4. Schoolfeest (22-05-2011)
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Viskraam: Het viskraam zal tegen het komend weekend gelast zijn en wordt volgende 

week geschilderd door SDM en AS (grondverf + blauwe verf). Daarna moeten er nog 

twee gaten in geboord worden om aquariumpompen in te zetten. Er zijn 40 eendjes 

zijn aangekocht en liggen bij EC thuis. Het zou kunnen zijn dat er nog eendjes gaan 

bijgekocht moeten worden...

AI SDM & AS: schilderen van viskraam.

AI SDM: verder afwerken van viskraam na schilderen.

AI AS: eventueel bijkopen van eendjes voor viskraam

Tenten: Er zijn twee tenten gehuurd van 3x6m voor een totaalprijs van € 100. Bij Free 

Time kost een tent van 4x6m € 349. Bij het Amerikaantje kost een partytent van 3x6m 

€ 185, en één van 4x8m € 275. Voor het schoolfeest van dit jaar hebben we met de 

drie reeds aangekochte tenten van 3x3m voldoende voor de volgende opstelling: één 

partytent van 3x3m voor kassa + ijs, twee partytenten van 3x3m naast elkaar voor 

hotdogs + pannenkoeken, en twee tenten van 3x6m naast elkaar voor toog. We zullen 

de aanschaf van een grote partytent voorzien in het budget van het schooljaar 

2011-2012.

AI EC: aanschaf grote partytent voorzien in budget schooljaar 2011-2012

Werkverdeling: De werkverdeling van de leerkrachten werd al opgenomen in het 

verslag van 07-04-2011. Er zijn tot hiertoe nog maar zes briefjes van ouders 

binnengekomen die willen komen helpen in het weekend van het schoolfeest. We gaan 

een herinnering meegeven op maandag 09-05-2011 met minder tekst en met als 

deadline voor het indienen van het strookje op maandag 16-05-2011.

AI PDC: herinneringsbriefje hulp schoolfeest opstellen en laten meegeven met 

kinderen (09-05-2011)

AI PDC: werkverdeling schoolfeest opstellen en laten meegeven met kinderen 

(19-05-2011)

Affiche en flyers: De affiches zijn meegegeven met de kinderen en de flyers zullen in 

de brievenbussen van de buurtbewoners gestoken worden op dindag 10-05-2011 door 

PDC en EC.
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AI PDC & EC: flyers schoolfeest in brievenbussen steken bij buurtbewoners 

(10-05-2011)

Tafels en stoelen: DDJ is er niet zeker van dat we genoeg tafels en stoelen kunnen 

krijgen van de gemeente. We gaan bij Subli vragen om extra tafels en stoelen te 

voorzien.

AI EC: bij Subli extra tafels en stoelen vragen voor schoolfeest

Bestelling: 

 IJs (bij IJshoorntje, Rotselaar): 10 liter ijs (€ 55), toog + hoortjes + attibuten (€ 

30).

AI SDM: bestelling ijs bij IJshoorntje voor schoolfeest  

 Drank (bij Swinnens, Haacht): 4 togen, 4 frigo's, 1 spoelbak + borstel, 10 

plateaus, 5 ontkurkers, primus (10 bakken), palm (3 bakken), Duvel (3 bakken), 

mystiek kriek (6 bakken), limonade (2 bakken), bruiswater (4 bakken), plat water 

(4 bakken), cola (8 bakken van 1l), cola light (50l), ice tea (50l), fruitsap (24l), 

witte wijn (24 flessen), rode wijn (24 flessen) en glazen

AI EC: bestelling drank bij Swinnens voor schoolfeest

 Hotdogs (bij Subli, Haacht): 100 worsten, 100 broodjes

AI EC: bestelling hotdogs bij Subli voor schoolfeest

 Pannenkoeken (bij Subli, Haacht): 1kg witte suiker, 1kg kinnekessuiker, 1kg 

bruine suiker en genoeg van de andere ingrediënten (bloem, eieren, spuitwater, 

melk en bakboter)

AI AS: ingrediënten voor pannenkoeken nakijken en doorsturen naar EC

AI EC: bestelling pannenkoeken bij Subli voor schoolfeest

5. Schoolfeest schooljaar 2011-2012

Er werd vorige vergadering voorgesteld om het schoolfeest van het schooljaar 

2011-2012 te houden op zondag 3 juni 2012. Die datum werd goedgekeurd door de 

directie.
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6. Open deur (08-06-2011)

Vorige vergadering hadden we beslist om pannenkoeken en drank te voorzien tegen 

zeer democratische prijzen. We zullen echter de pannenkoeken vervangen door ijsjes 

(minder werk; 50 frisco's) en drie soorten drank voorzien (5 flessen cola, 5 flessen 

water, 5 flessen fruitsap).

AI EC: bestelling frisco's en drank bij Subli voor open deur

7. Speelplaats

Er zijn 12 schepjes en 10 emmertjes aangekocht voor een totaalbedrag van € 85 

(inclusief de 40 eendjes die aangekocht werden voor het viskraam).

EC heeft de firma KOMPAN tweemaal gecontacteerd. De toestellen werden gisteren 

geleverd bij KOMPAN maar er is nog geen exacte plaatsingsdatum afgesproken. Er 

gaat alleszins snelbeton gebruikt moeten worden om de speeltoestellen “speelklaar” 

te krijgen tegen het schoolfeest want gewone beton heeft een droogtijd van 28 

dagen... EC gaat de vorderingen van de plaatsing van de speeltuigen op de voet 

volgen.

AI EC: vordering van plaatsing speeltuigen op de voet volgen

8. Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie staat bij DDJ en is al betaald, maar ze is tot hiertoe nog nooit 

gebruikt geweest op de speelplaats (een schande!).

9. Varia (deel 1)

 Verzekering: Er is een overschrijving binnengekomen voor de verzekering van 

helpers bij activiteiten. Aangezien de statuten nog niet in orde zijn kunnen we 

nog niet overstappen naar het alternatief systeem dat vorig jaar tijdens de 

vergaderingen werd besproken. We zullen de huidige verzekering dus verlengen 

voor het schooljaar 2011-2012.

AI EC: premie verzekering betalen
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 Wenskaarten: Er werd tijdens de personeelsvergaderingen al gesproken over het 

aanmaken van wenskaarten door de kinderen in de kerstperiode maar het was 

voor de aanwezige leerkrachten niet meer duidelijk welk besluit erover genomen 

werd. Het zal opnieuw besproken worden.

AI PDC: herinnering wenskaarten sturen naar IV (12-05-2011)

AI leerkrachten: verder bespreken mogelijkheid creatie wenskaarten door kinderen

 Plantjesweekend “Kom op tegen Kanker”: Idem, maar de aanwezigen zijn van 

mening dat ouders waarschijnlijk gemakkelijker appels (met rugzakje) zouden 

kopen in oktober dan azalea's in september. Er zouden nog wel Azalea's kunnen 

verkocht worden aan de leerkrachten en we zouden ook met het OC een standje 

voor azaleaverkoop kunnen voorzien aan de school op vrijdag 16-09-2011.

AI PDC: herinnering “Kom op tegen Kanker” sturen naar IV (12-05-2011)

AI leerkrachten: verder bespreken steun aan “Kom op tegen Kanker”

 Bij De Kinderplaneet kunnen we een korting krijgen als we een bestelbon hebben 

van de directeur van de school.

 EC heeft een klantenkaart van De Banier.

(IV en SVB verlaten de vergadering om 22h35)

DEEL 2: OC

10. Statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract

We gaan de directie en het schoolbestuur toch toegang geven tot het beveiligde deel 

van de website. PDC gaat de documenten afprinten en op dinsdag 10-05-2011 afgeven 

bij de gemeentesecretaris.

AI PDC: statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract printen en 

afgeven bij gemeentesecretaris (10-05-2011)

11. Materiaalmeester
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We willen een verantwoordelijke aanstellen om bij te houden waar al het materiaal van 

het OC zich op elk moment bevindt. Daarvoor moet er eerst een grondige inventaris 

opgemaakt worden. Daardoor zou het ook mogelijk worden om materiaal uit te lenen 

aan derden mits betaling van een borg en kleine vergoeding. SDM wordt aangesteld 

als materiaalmeester.

12. Financieel overzicht januari-april 2011

 Januari 2011:

Inkomsten: € 634.20 opvang

Uitgaven: € 2830 PWA cheques, € 1870 opbrengst brunch voor sneeuwklassen, 

€ 31 Anka inktcardige, € 105 Tutti Frutti

 Februari 2011: 

Inkomsten: € 258 skipas gevorderden, € 1054,20 opvang

Uitgaven: € 60 B-smart kosting (website), € 248 Tutti Frutti

 Maart 2011:

Inkomsten: € 306.5 subsidies Tutti Frutti 1ste trimester, € 1896 opvang

Uitgaven: € 209 Tutti Frutti

 April 2011:

Inkomsten: € 195.98 1-apriltocht (winst), € 80.65 paasactie, € 1599.60 opvang

Uitgaven: € 153.22 Tutti Frutti, € 677 geluidsinstallatie

13. Free podium OC schoolfeest 22-05-2011 

Free podium act OC: We gaan op maandagavond 09-05-2011 een alternatieve tekst 

maken op:

 “Ik hou van U” van Noordkaap (door PDC en EC),

 “De liefde voor muziek” van Raymond Van Het Groenewoud (door SDM en AS).

We spreken af om op woensdag 11-05-2011 om 20h30 samen te komen in de bakkerij 

bij AS om te beslissen welke act we gaan doen en het in te oefenen.

AI PDC & EC: alternatieve tekst op “Ik hou van U” van Noordkaap (09-05-2011)
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AI SDM & AS: altenatieve tekst op “Liefde voor muziek” van Raymond Van Het 

Groenewoud (09-05-2011)

AI OC: inoefenen free podium act (11-05-2011)

14. Varia (deel 2)

 Opvang: We moeten duidelijker communiceren met de mensen van de opvang 

welke regels er moeten gehanteerd worden. Er wordt voorgesteld om wasco's 

aan te kopen om te gebruiken tijdens de opvang om te vermijden dat de 

kinderen hun eigen kleurmateriaal willen gebruiken omdat de kleurpotloden van 

de opvang niet (voldoende) geslepen zijn (worden). We spreken af om iets te 

gaan drinken met de mensen van de opvang in café De Zwaan om hen te 

bedanken voor hun inzet tijdens het schooljaar 2010-2011.

AI EC: avond afspreken met mensen opvang voor drink in café De Zwaan

 Vakantieplannen leden OC:

 SDM: 14-07-2011 tem 29-07-2011

 EC: 23-07-2011 tem 07-08-2011

 PDC: 09-07-2011 tem 24-07-2011 en waarschijnlijk twee laatste weken van 

augustus.

 AS: 11-07-2011 tem 22-07-2011

 Bank: Er wordt beslist om een tweede bankkaart aan te vragen (€ 7/jaar) op het 

moment dat we de volmachten gaan wijzigen.

15. Volgende vergadering:

Donderdag 09-06-2011 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
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4. Evaluatie Schoolfeest (22-05-2011)

5. Evaluatie Open deur (08-06-2011)

6. Evaluatie Speelplaats

7. Activiteiten schooljaar 2011-2012

8. Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

9.  Financieel overzicht mei 2011

10. Varia (deel 2)

11. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 23h45.
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