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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 20h20.

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 na enkele vragen van TDK.

3.  Opvolging action items

AI* AS: aankopen kleurpotloden en slijpers voor opvang

AS heeft de aankoop gedaan.

AI* DDJ: gegevens verzekering doorsturen naar EC

Is niet gebeurd. DDJ  wacht daarvoor nog op gegevens van de gemeente

AI DDJ: gegevens verzekering doorsturen naar EC

4. Vastleggen vergaderdata schooljaar 2011-2012

De data van de werkvergaderingen van VZW oudervereniging GBS 't Haegje worden 

vastgelegd op de volgende dinsdagen, telkens vanaf 20h15 in de refter van GBS 't 
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Haegje: 13-09-2011, 04-10-2011, 08-11-2011, 06-12-2011, 10-01-2012, 07-02-2012, 

06-03-2012, 17-04-2012, 08-05-2012 en 05-06-2012. Er werd hierbij rekening 

gehouden met schoolvakanties en verlofdagen.

5. Info avonden

Er wordt beslist om het volgende schema te volgen bij de info avonden op dinsdag 

20-09-2011 (lagere school) en donderdag 29-09-2011 (kleuterschool): 

 begin om 19h00 met plenaire sessie: welkomstwoordje van DDJ, een voorstelling 

van de juffen en van het OC,

 splintersessies in de afzonderlijke klassen, 

 mogelijkheid om iets te komen drinken in de refter (één gratis drankje van de 

school),

 einde om 21h00.

We zullen het OC voorstellen a.d.h.v. een powerpoint presentatie en door het uitdelen 

van “businesskaartjes” met een korte uitleg over het OC. De presentatie wordt 

voorbereid in deel 2 van deze vergadering.

AI SDM: “businesskaartje” maken met voorstelling van OC (19-09-2011)

AI DL: kopiëren van de “businesskaartjes” voor de info avonden

6. Activiteiten schooljaar 2011-2012

 toneel “Nieuwsgierige Lotje” voor de 1KK (in 't Haegje; 19 of 26/10/2011)

 technopolis voor kleuters (14 of 15 of 16/02/2012): €6 + €1.40 per lln (indien 

picnic ter plaatse)

 chocoladefabriek te Halle voor 4LJ (dinsdag 08-05-2012): € 3,5 per lln (bijdrage 

OC € 2,5 per lln, in totaal € 107,50)

 waterdieren en bijen in Kessel-Lo voor 4LJ (juni 2012): € 4,5 per lln (bijdrage OC 

€ 3,5 per lln, in totaal € 150,50)

7. Brunch (23-10-2011)
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 De info avond voor ouders van het 6LJ met verdeling van de taken zullen we 

laten doorgaan tijdens de info avond van de lagere school op het einde van de 

sessie van het 6LJ (meest efficiënt want dan moeten de ouders maar één avond 

vrijmaken). SDM zal dezelfde presentatie doen als vorig jaar.

 vervolg: zie Varia (deel 2) 

8. Varia (deel 1)

 We maken ons opnieuw lid van VCOV voor het schooljaar 2011-2012.

(DL en IB verlaten de vergadering)

DEEL 2: OC

9.  Opvang

 Er wordt aangegeven dat er niet echt veel speelgoed is voor binnen tijdens de 

opvang. Voor extra speelgoed moet er voldaan zijn aan twee voorwaarden:

 er moet een stockageplaats voorzien worden,

 het speelgoed moet van degelijke kwaliteit zijn. 

Om de kosten te drukken zouden we aan de ouders kunnen vragen of ze 

(degelijk) speelgoed willen doneren aan de opvang en/of zouden we een 

tweedehandsbeurs voor speelgoed kunnen organiseren.

AI DDJ: nagaan of er stockageplaats kan gecreëerd worden voor extra speelgoed 

voor binnen voor de opvang

AI OC: eventueel nakijken wat het budget zou zijn voor extra speelgoed voor 

binnen voor de opvang en voor extra stockageplaats hiervoor

 Er zou een overzicht van regels en afspraken moeten gemaakt worden die zowel 

door de leerkrachten als door de opvang gehanteerd moet worden. Voorlopig 

houden de mensen van de opvang zich nog aan de regels van de vorige 

directeur. Het moet ook duidelijk zijn wat te doen met medicatie.

AI DDJ: eens samen zitten met de mensen van de opvang
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 Er wordt aangegeven dat er een probleem is met één leerling. 

AI DDJ: voorstellen dat de zorgcoördinator (Christel Van Hoove) een gesprek voert 

met de ouders van de probleemleerling

(DDJ verlaat de vergadering)

10. Statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract

De statuten zijn binnengebracht bij de rechtbank van Koophandel. Van zodra de 

statuten in het Staatsblad verschenen zijn kunnen we een algemene vergadering 

beleggen en de bankzaken in orde brengen.

11. Afsluiting boekjaar 2010-2011

Opmerking: het bedrag bij de uitstappen is enkel gebaseerd op facturen van het 

tweede trimester want het overzicht van de uitstappen van het derde trimester zijn 

nog niet binnengedaan bij de gemeente en van het eerste trimester hebben we nog 

geen facturen van de gemeente  ontvangen...

12. Begroting schooljaar 2011-2012 
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2010-2011 2009-2010
Opbrengst opvang € 6,316.67 € 7,955.18
uitstappen € -2,234.81 € -2,979.79
schoolfruit € -346.80 € -941.57
sneeuwklassen € -3,442.00 € -388.00
educatief materiaal € -16,561.28 € -266.01
grootouderfeest € -92.80 € -19.35
1-apriltocht/halloweenwandeling € 195.98 € 917.87
Paasactie € 80.65 € 243.35
schoolfeest/musical € 529.36 € 4,236.19
eendjeskraam € -468.61
sint € -773.76 € -895.66
varia € -422.29 € -1,801.58
Interest en bankkost € 340.45 € 488.31

€ -16,879.24 € -2,208.93

Brunch € 1,870.19



We houden hetzelfde systeem aan voor de betaling van de uitstappen als tijdens het 

schooljaar 2010-2011, nl. €1 wordt betaald door de ouders, de rest wordt betaald door 

het OC.

13. Financieel overzicht juli-augustus 2011

 Belangrijkste inkomsten: €334.40 Tutti Frutti, €1293.60 + €261 opvang

 Belangrijkste uitgaven: €240.00 vrijwilligersvergoedingen opvang, €72.60 

laswerken eendjeskraam, €1400.91 uitstappen, €38.87 T-shirts 6LJ, €45.00 

uitgeverij Averbode, €40.00 waardenbons balonnenwedstrijd, €114.59 publicatie 

statuten Belgisch staatsblad, €36.46 stempel oudervereniging, €2380.00 PWA-

cheques (cheques voor schooljaar 2011-2012)

14. Varia (deel 2)

 EC heeft een nieuwe stempel voor de ouderverenging aangekocht.

 Info avond: 

 wie zijn we?

■ VZW Oudervereniging GBS 't Haegje

■ vrijwillige ouders van kleuters en leerlingen

■ elk lid kort voorstellen

 wat doen we?

■ klankbord (ondersteuning voor schoolwerking; ideaal bijdrage uit elke klas)

■ financiële ondersteuning van uitstappen, activiteiten en materiaal

■ buitenschoolse opvang

 wie zoeken we? toelichten van werkgroepen:

■ bijdrage in werkvergaderingen (1 keer per maand)

■ bijdrage in werkgroepen:

 brunch (AS)

 familiedag (EC)

 paasactie (PDC)
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 schoolfeest (IV)

■ drank aangeboden door school en per werkgroep inschrijvingsformulier

AI TDK: voorbereiden powerpoint presentatie voor info avonden

AI EC: maken A3 formulieren voor inschrijvingen werkgroepen voor info avonden

AI SDM: presentatie geven op info avonden

 Brunch: 

 geen ballekes in tomatensaus meer.

 nog wel pensen maar halve i.p.v. hele (uit Holsbeek)

 warme chocomelk

 “champagne ontbijt” en “gewoon ontbijt”

 geen kassa meer

 één shift (10h-13h) of twee shiften (8h-10h en 11h-13h)?

 prijs: € 5 voor kinderen van 3 tot 5 jaar, € 8 voor kinderen van 6 tot 12 jaar, 

en € 12 voor iedereen vanaf 13 jaar.

AI SDM: uitnodiging voor ouders 6e leerjaar voor info avond

15. Volgende vergadering:

De tweede werkvergadering van het schooljaar 2011-2012 zal doorgaan op dinsdag 

04-10-2011 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. Activiteiten schooljaar 2011-2012

5. Brunch

6. Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

7. Statuten, Huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst
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8.  Begroting schooljaar 2011-2012 

9.  Financieel overzicht september 2011

10. Varia (deel 2)

11. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 23h00.
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