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Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

NB = nabeschouwing

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.

3.  Verwelkoming nieuw lid

We zijn verheugd om Thu Dang Kim (mama van Jaak; 1KKA) te mogen verwelkomen 

als nieuw lid van de oudervereniging. Iedereen stelt zich kort voor.

4.  Opvolging action items

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

plaatsen

OK.

AI* EC: premie verzekering betalen

OK.
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5.  Evaluatie schoolfeest (22-05-2011)

Het was zonnig weer en er is veel volk op het schoolfeest afgekomen. De kinderen 

hebben veel gespeeld. Vooral het viskraam en de gekke fietsen hadden veel succes.

Viskraam: Er werden in totaal 60 eendjes aangekocht en dat was voldoende. Om de 

bezoekers zo lang mogelijk op het schoolfeest te houden werd er een extra prijs 

uitgereikt aan het kind dat het meeste punten verzameld had in de tijdspanne van het 

schoolfeest.

Tenten: In totaal waren er vijf tenten, nl. drie partytenten van het OC (3x3m; één voor 

kassa, twee als eettent voor hotdogs, versieren donuts en pannekoeken) en twee 

gehuurde tenten (3x6m; als dranktenkt voor toog). De eettenten werden vrolijk 

versierd met eendjes. Bij het afbreken zijn er glazen gesneuveld door sterke wind die 

één van de dranktenten omhoog had getrokken en daarbij een stuk van de toog had 

meegesleurd.

Werkverdeling: In de toekomst zouden we er voor moeten zorgen dat het 

schoolfeest niet meer samenvalt met het dansoptreden van Dansmozaïek Haacht. Veel 

telefonisch gecontacteerde ouders konden niet komen helpen bij het schoolfeest ofwel 

omdat ze al gingen helpen bij Dansmozaïek, ofwel omdat ze naar het optreden van 

hun kind(eren) wilden gaan kijken. Het aantal helpende ouders was beperkt, maar toch 

voldoende.

Affiche en flyers: Er werden flyers uitgedeeld aan de buurtbewoners om hen van de 

activiteit op de hoogte te brengen en ons al te verontschuldigen voor de mogelijke 

geluidsoverlast. Er is slechts één flyer ingewisseld aan de kassa voor een drank-

bonnetje. 

Tafels en stoelen: Er waren voldoende tafels en stoelen. De parasols werden niet 

gebruikt omwille van de sterke wind.

Ballonnenwedstrijd: Er zijn momenteel al 10 kaartjes ontvangen van de 

ballonnenwedstrijd. Als prijs gaan we een cadeaucheque van Cartagena aan de 
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winnaars (€20 voor de eerste, €10 voor de tweede en derde). De ballonnenwedstrijd 

wordt afgesloten op vrijdag 24-06-2011 zodat de prijzen nog voor het einde van het 

schooljaar overhandigd kunnen worden.

AI SDM: cadeaucheques Cartagena aankopen voor winnaars ballonwedstrijd

Drank: Er was veel te veel drank voorzien. Het overzicht van de overschot van de 

drank zoals geteld bij het opruimen (het aantal dat besteld was):

 37 spa plat (4 bakken = 48 flessen)

 40 spa bruis (4 bakken = 48 flessen)

 52 pepsi (8 bakken = 96 flessen)

 26 pepsi max (4 bakken = 48 flessen)

 18 fruitsap (4 bakken = 24 flessen)

 13 limonade (2 bakken = 24 flessen)

 28 ice tea (8 bakken = 48 flessen)

 104 primus (10 bakken = 240 flesjes)

 74 mystic (6 bakken = 144 flesjes)

 35 palm (3 bakken = 72 flesjes)

 50 duvel (3 bakken = 72 flesjes)

 24 rode wijn (24 flessen in vorig verslag)

 18 witte wijn (24 flessen in vorig verslag)

Eten:

 Hotdogs: Er werden 3 blikken van 32 worsten en 3 dozen van 30 piccolo's 

aangekocht, maar de hotdogs waren al uitverkocht rond 16h30. Aangezien de 

broodjes ongeveer een uur moeten ontdooien werd er beslist om geen nieuwe 

broodjes en worsten aan te kopen. Er werd de bedenking gemaakt dat het aantal 

voorziene hotdogs overgenomen geweest is van de vorige editie zonder er 

rekening mee te houden dat er toen ook 100 hamburgers voorzien waren. 

 Pannekoeken: Er was maar een klein beetje beslag over. Er wordt gevraagd of 

het mogelijk zou zijn om tijdens de volgende editie kartonnen bordjes te 

gebruiken om de pannenkoeken op te leggen.
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 IJs: Oorspronkelijk was er 10 liter ijs aangekocht, maar we hebben nog 10 liter ijs 

moeten bijhalen omdat het ijs al uitverkocht was rond 16h. Er was op het einde 

nog een deel over waardoor er nog een ijsje aangeboden kon worden aan de 

helpers bij het opruimen. De parasol van het ijskraam was beschadigd maar er 

werd niets voor aangerekend omdat het beschouwd werd als een ongeval 

(sterke wind).

Nabeschouwing: De leden van het OC gaven aan dat hun bijdrage aan de organisatie 

van het schoolfeest als te groot ervaren werd (teveel klachten vanuit het thuisfront). 

Er werd afgesproken dat er betere afspraken gemaakt gaan worden voor de volgende 

editie (OC enkel de catering, school al de rest). DDJ bedankt de leden van het OC en 

de ouders die komen helpen zijn voor de geleverde prestaties. Er wordt voorgesteld 

om de helpende ouders eens uit te nodigen voor een bedanking (datum en wijze van 

bedanking nog niet afgesproken).

AI OC: helpers schoolfeest bedanking aanbieden 

DDJ gaat aan het schoolpersoneel voorleggen om het schoolfeest van volgend jaar te 

organiseren op zaterdag 02-06-2011 i.p.v. op zondag 03-06-2011. Dan kan er 

gevraagd worden aan alle leerkrachten om mee te helpen op vrijdagavond aan de 

opbouw. 

NB: Het werd op de personeelsvergadering beslist om het schoolfeest volgend 

schooljaar op zaterdag 2 juni 2012 te organiseren. Waarschijnlijk zal ook het 

schoolfeest van GBS Klimop op dezelfde dag doorgaan. Er is geen andere datum 

beschikbaar omwille van communie, verlofdagen en de keuze van de kleuterschool 

De Pit.

In principe is het de bedoeling om afwisselend een musical en een schoolfeest met 

spelletjes te doen. Er werd aangegeven dat veel ouders het spijtig vonden dat er 

tijdens het free podium geen optreden voorzien was met de klassen want ouders zien 

wel eens graag een optreden van hun eigen kind. Er gaat nagedacht worden over 

mogelijke alternatieven. 

6.  Evaluatie open deur (08-06-2011)
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Vanuit leerkrachten-standpunt: De spelletjes in de verschillende klassen zijn heel 

goed meegevallen mede dankzij de hulp van de leerlingen van 6LJ. Dit jaar waren er 

ook activiteiten voorzien voor de kleutertjes. Er zijn heel veel leerlingen en ouders 

langsgeweest dus het wordt zeker beschouwd als een succes.

Vanuit OC-standpunt: Het was voor veel ouders niet duidelijk dat ons standje het 

standje van het OC was. Omwille van een organisatorisch misverstand waren de ijsjes 

en de drank niet op tijd geleverd en zijn we pas rond 18h30 met de verkoop kunnen 

starten. De ijsjes (24 cornetto's en 30 waterijsjes) waren al uitverkocht rond 19h30. 

Van de drank (5 flessen cola van 1l, 6 flessen spuitwater van 1l en 1 fles fruitsap van 

1l) waren er enkel 4 flessen spuitwater over op het einde. Het goede nieuws is dat er 

een kandidatuur voor een hulp bij de kinderopvang (kinderverzorgster) uit 

voortgekomen is en dat er twee ouders hebben aangegeven dat ze bereid zijn om te 

komen helpen bij activiteiten van het OC door het invullen van een briefje. We willen 

begin september een folder met een voorstelling van het OC meegeven met de 

kinderen en een begeleidend briefje met de vraag of er ouders bereid zijn om te 

helpen op verschillende mogelijke niveaus (activiteiten organiseren binnen een 

werkgroep, vergaderingen bijwonen, verslagen ontvangen...). We zouden de werking 

van het OC ook kort komen toelichten tijdens de info-avond in de kleuterschool 

(29-09-2012) en/of lagere school (20-09-2012) met aansluitend de mogelijkheid om 

iets te komen drinken en wat nader kennis te maken met de ouders in de refter.

7.  Evaluatie speelplaats

De nieuwe speeltuigen werden geïnstalleerd tijdens de week van maandag 16-05-2011 

en werden plechtig ingehuldigd tijdens het schoolfeest van 22-05-2011. Het is een 

groot succes bij de kinderen.

Na het verfraaiien van de speelplaats van de lagere school (gesponsord door het OC) 

is nu de speelplaats van de kleuterschool aan de beurt (gesponsord door de 

gemeente). Er is €10,000 beschikbaar voor fase 1 (reeds goedgekeurd) en er zal 

€20,000 aangevraagd worden voor fase 2 en 3. We hebben reeds een offerte van de 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 6



firma KOMPAN. Aangezien de aankoop door de school zelf gebeurt, moeten er nog 2 

andere firma’s aangeschreven worden (gunning). Daardoor is het nog niet zeker dat 

Kompan dit kan uitvoeren. Alle documenten werden aan de TD overhandigd en zij 

zullen dit verder afhandelen. De uiteindelijke aanbesteding zal pas in orde zijn rond 

oktober 2011. Pas dan kan alles ook geplaatst worden. Er wordt gevraagd door de 

kleuterjuffen of het mogelijk is om een extra tafeltje (“boterbloem met 3 zitjes”) te 

voorzien voor fase 1, maar dan wordt er ongeveer €1500 over het budget gegaan. Het 

zal intern binnen het OC besproken worden of het financieel mogelijk is om deze extra 

kost te laten sponsoren door het OC. We zullen onze beslissing zo snel mogelijk 

mededelen aan DDJ.

AI OC: bespreken of we €1500 sponsoren voor extra tafeltje voor fase 1 verfraaiing 

speelplaats kleuterschool en beslissing mededelen aan DDJ.

(TDK verlaat de vergadering om 22h00)

8.  Diploma uitreiking 6LJ (28-06-2011)

Op donderdag 28-06-2011 vindt de diploma uitreiking voor de leerlingen van 6LJ 

plaats. Na de uitreiking volgt er een receptie. De juffen organiseren nog een aparte 

activiteit voor de leerlingen. Er wordt voorgesteld om tijdens dit gebeuren een T-shirt 

aan te bieden aan de leerlingen van het 6LJ door de leden van het OC. SDM stelt voor 

om een groepsfoto op een T-shirt te zetten door gebruik te maken van een speciaal 

soort papier waarop de foto eerst geprint moet worden alvorens het op de T-shirten te 

strijken.

AI SDM: uitzoeken haalbaarheid groepsfoto op T-shirt strijken voor diploma 

uitreiking leerlingen 6LJ en verdere organisatie intern met leden OC bespreken

NB: Er zal enkel een witte t-shirt aangeboden worden en de leerlingen zullen 

rondgaan om er namen van medeleerlingen en leraren te laten op schrijven… Juf. 

Inge/Marita zullen dit verder bespreken met AS.

9. Activiteiten schooljaar 2011-2012
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Georganiseerd door OC:

 “brunch”: Halloweenbrunch ten voordele van sneeuwklassen (skipassen)

 verantwoordelijke: AS

 voorstel datum: zondag 23-10-2011

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

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

benadrukt dat het de bedoeling is om enkel de ouders van de kinderen van de 

school uit te nodigen voor de quiz. DDJ geeft aan dat, na de vorige editie van de 

quiz, er waarschijnlijk niet gerekend zal moeten worden op de hulp van 

leerkrachten...

 verantwoordelijke: SDM

 voorstel datum: vrijdag 10-02-2012

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

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

wordt aangegeven dat het best een zoektocht wordt zonder standjes onderweg 

zodat ook de leerkrachten en de leden van het OC de fietstocht kunnen doen 

met hun gezin.

 verantwoordelijke: EC

 voorstel datum: zondag 29-04-2012

NB: Dit is echter geen goede datum, aangezien de school op 30-04-2012 een 

facultatieve verlofdag heeft om de brug met 01-05-2012 te maken. Veel ouders 

nemen dan de gelegenheid te baat om een uitstap/korte vakantie in te lassen. 

Voorstel vanuit de personeelsvergadering is om deze activiteit te verzetten naar 

22-04-2012.

 “paasactie”: zelfde concept als de afgelopen jaren.

 verantwoordelijke: PDC

 datum: voor vrijdag 30-03-2012

Georganiseerd door school:

 “schoolfeest”: zaterdag 02-06-2011 (het OC doet enkel alles van de catering)
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 Grootouderfeest : dinsdag 22-11-2011

 Sinterklaasfeest : vrijdag 02-12-2011

 eerste schooldag/week : eerste week van september 2011

 Diploma-uitreiking : donderdag, 28-06-2012 vanaf 19u30

 Kom op Appels (eerste trimester 2011-2012)

 Kerstmarkt door het 5LJ

 Boerderijklassen voor de eerste graad

 Carnavalstoet voor gans de school… met pannenkoeken

 Sneeuwklassen (met de steun van het OC)

 Projectweek vanuit de levensbeschouwelijke vakken

 Sportdagen voor kleuter- en lagere school

 Schoolreizen (uitstappen gesponsord door het OC)

 Actie “Met belgerinkel naar school”

 Zwerfvuilactie

 Activiteiten tot het behalen van het tweede MOS-logo

 Deelname aan activiteiten in samenwerking met Natuurpunt

 Fruitdag (met sponsoring van het OC)

 Projectweek GRIS “De wonderbaarlijke reis van Hupsala Princess” + per graad 

telkens nog een extra activiteit (gesponsord door de gemeente Haacht)

 Opendeurdagen:

 zaterdag 11-12-2011: enkel 1KK

 woensdag 18-04-2012: gans de school

 zaterdag 1-09-2012 : enkel de 1KK

10. Varia (deel 1)

 Doorlichting: De school had drie tekorten gekregen tijdens de doorlichting in 

2007, nl. voor externe hulp op school, zorg en muzische vorming. Het tekort voor 

externe hulp op school was reeds weggewerkt bij de tussentijdse evaluatie in 

2010. Het tekort van muzische vorming is ook verleden tijd. Alle domeinen 
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komen aan bod maar er moet nog meer gekeken worden naar leerplandoelen. 

Zorg is uitzonderlijk goed verbeterd van een zware min tot “een voorbeeld voor 

de andere scholen”. Er wordt veel aandacht gegeven aan eerstelijnszorg (door 

de klasleerkracht zelf) en ook de invoering van de klassenraad werd als zeer 

positief beschouwd. De detailbespreking van de resultaten van de doorlichting 

gaat gebeuren tijdens de personeelsvergadering van dinsdag 14-06-2011. Er 

wordt voorgesteld om een link op de website van de school te zetten naar het 

document met het resultaat van de doorlichting van zodra het beschikbaar is.

 DDJ heeft overzicht gemaakt van de bijdragen van alle partijen aan de 

activiteiten van het tweede trimester. Aan de ontvanger van de gemeente is 

gevraagd om de terugvorderingen van het OC zo vlug mogelijk in orde te 

brengen.

AI DDJ: doorsturen document overzicht activiteiten tweede trimester naar EC.

 Sportdag (27-06-2011): Er wordt gevraagd of het OC een bijdrage kan leveren 

aan de sportdag. Er zijn uitgaven voor:

 het springkasteel voor kleuterschool (€80)

 het springkasteel voor lagere school (€170)

 Sportoase (Leuven) voor 4LJ, 5LJ en 6LJ (€10/leerling = €630 in totaal)

          Het kan rechtstreeks geregeld worden met mr. Mathias en/of juf. Astrid 

AI EC: nagaan in hoeverre OC kan bijdragen aan sportdag (rechtstreeks geregelen 

met mr. Mathias en/of juf. Astrid)

 Potloodjes en slijpers voor opvang: Er wordt beslist om voor de opvang dezelfde 

soort kleurpotloden te kopen als degene die gebruikt worden voor de 

kleuterschool (bij Baert of Marsival) aangezien kinderen van de lagere school 

niet graag meer kleuren met wasco's.

AI AS: aankopen kleurpotloden en slijpers voor opvang

(LM en MV verlaten de vergadering om 22h20)

● Er werd tijdig een brief meegegeven met de ouders dat er op donderdag, 30 juni 

2011 geen opvang voorzien wordt.
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 Vrijwilligersovereenkomst: DDJ is accoord met de huidige formulering van de 

vrijwilligersovereenkomst.

AI DDJ: gegevens verzekering doorsturen naar EC

 Wenskaarten: DDJ is niet laaiend enthousiast over de mogelijkheid van het 

verkopen van wenskaarten met eigen creaties van de kinderen omdat er al 

verschillende dingen zijn waar er geld gevraagd wordt aan de ouders (Kom op 

appels, nieuwjaarsbrieven, paaseieren, brunch, schoolfeest, tijdschriften, 

bijdrage uitstappen, enz…). Hij gaat het verder bespreken met de leerkrachten 

alvorens er een beslissing over te nemen.

AI DDJ: verder bespreken mogelijkheid creatie wenskaarten door kinderen

 “Kom op tegen Kanker”: De school gaat in het schooljaar 2011-2012 meedoen 

aan de actie “Kom op Appels”. Als we ook willen meedoen met de azalea-actie, 

dan moeten we de gemeente daarvan eerst op de hoogte brengen.

AI PDC: gemeente haacht contacteren over plannen azalea-verkoop “Kom op tegen 

Kanker”

(DDJ verlaat de vergadering om 22h35)

DEEL 2: OC

11. Statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract

De documenten werden afgeprint, ondertekend door de voorzitter en secretaris (indien 

nodig) en op dinsdag 10-05-2011 afgeven op het gemeentehuis om te laten afgeven 

bij de gemeentesecretaris. De statuten zijn gisterenavond goedgekeurd door het 

College maar moeten nog goedgekeurd worden door het gemeentebestuur. De 

volgende gemeenteraad is pas eind juni. SDM gaat naar de gemeentesecretaris (Luc 

Van Rillaer) bellen om te vragen of we de statuten nu al mogen indienen bij de 

Rechtbank van Koophandel om ervoor te zorgen dat het in orde is tegen het begin van 

het schooljaar 2011-2012.
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AI SDM: naar Luc Van Rillaer bellen om te vragen of we statuten mogen indienen bij 

Rechtbank van Koophandel.

12. Materiaalmeester

TDK is bereid om te fungeren als materiaalmeester. SDM heeft haar het OCkot 

getoond. We moeten nog een datum afspreken om samen een inventaris op te maken 

van de bezittingen van het OC, en wat de eventuele huurprijs is indien er materiaal 

uitgeleend wordt aan derden.

13. Evaluatie free podium OC schoolfeest (22-05-2011)

Er werd een alternatieve tekst gemaakt op “Ik hou van U” van Noordkaap... Het 

resultaat kreeg als titel “Doe met ons mee” en werd rijkelijk vals gezongen op het 

podium onder perfecte gitaarbegeleiding van Gilbert Vanhove. We werden eveneens 

moedig bijgestaan door onze kindjes. Op alle tafels hadden we placemats gelegd met 

de liedjestekst (zie hieronder) zodat de aanwezigen ook naar hartelust konden 

meezingen.                                        DOE MET ONS MEE

We willen jullie laten weten    

Hoe schoon vergad'ren toch kan zijn 

Met wat drank en met wat eten     

Kan het best gezellig zijn          

We zijn nu nog maar met z'n vier

En vinden ons een beetje klein

Maar hebben toch al veel plezier

Wil jij daar ook een deel van zijn?

Wij zoeken u

Wij zagen u

Wij willen u

Wij vragen u    

Wij verzoeken u

Wij smeken u

Wie doet er mee

En liefst met twee

Wie doet er mee met twee

in het oudercomité

We willen jullie laten weten

Hoe belangrijk onze acties zijn

Dus laten we ons ten beste geven

Want school moet toch betaalbaar zijn

De Sven zit  voor

Gaat stevig door

Hij gaat ervoor

En de centjes dan

Daar houdt Ellen van

Weet er alles van

En Peter noteert

Soms wel eens verkeerd

Wie niet doet niet leert

En daar heb je An

Wat zij allemaal kan

Met een koekepan

Doe met ons mee...

Doe met ons mee...

Doe met ons mee, met twee

in het oudercomité

Doe met ons mee

Doe met ons mee

Doe met ons mee, met twee

in het oudercomité

Wat willen wij

Meer volk erbij

Ja dat maakt ons blij

Oh wij vragen u

Wij verzoeken u 

Wij smeken u
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Lalallaalalalaa

Doe met ons mee *kiss*

14. Financieel overzicht mei 2011

 Belangrijkste inkomsten: €2467.98 schoolfeest, €313 vakantiekalenders geld 

ouders, €1024.80 opvang

 Belangrijkste uitgaven: 2 x €120 vrijwilligersvergoeding opvang, €140 

schminkkoffer (de banier), €18.90 nieuwe kookpot voor Suzanne, €40.54 

speelgoed zandbak kleuters, €220.23 vrijwilligersverzekering fidea, €481.76 

aankopen  eendjeskraam, €705.72 schoolfeest (springkastelen, fietsen, tenten, 

koffiekoeken, ijs,...), €148.67 tutti frutti 

15. Varia (deel 2)

 Is er nood aan het herschilderen van de speelplaats van de lagere school tijdens 

de zomervakantie? Zo ja, wanneer gaan we dit doen? Het kan enkel de laatste 

twee weken van augustus omdat het anders in conflict is met de 

speelpleinwerking.

AI AS & PDC: navragen bij werkgroep Speelplaats of er iets geschilderd 

mag/moet/kan worden op de speelplaats van de lagere school

AI PDC: indien nood aan herschilderen speelplaats lagere school, doodle opstellen 

om datum af te spreken

16. Volgende vergadering:

Informele afsluitvergadering op donderdag 07-07-2011 om 20h15 in de Bastide.

Agendapunten voor volgende vergadering:

Deel 1 (OC + leerkrachten):

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
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3. Opvolging action items

4. Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

6. Statuten, Huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst 

7. Financieel overzicht juni 2011

8. Varia (deel 2)

9. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 23h05.
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