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Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

VV = vraag voor

NB = nabeschouwing

OC = oudercomité

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

De vergadering begint om 20h18.

DEEL 1 (OC + leerkrachten)

Aangezien er vijf nieuwelingen opgedaagd zijn, zijn we de vergadering begonnen met 

een voorstellingsronde van de aanwezigen.

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.  Opvolging action items

AI* DDJ: gegevens verzekering doorsturen naar EC

DDJ heeft de gegevens van de verzekering opgestuurd naar EC.

4.  Activiteiten schooljaar 2011-2012
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 woensdag 21-12-2011 (alle KK): naar de film in zaal “Studio 2000” in Haacht. 

Aanvraag wordt  goedgekeurd.  We gaan navragen hoe de  betaling  vorig  jaar 

geregeld was voor de film van de lagere school in de kerstperiode. 

VV DDJ: hoe was de betaling van film voor lagere school in kerstperiode geregeld in  

schooljaar 2010-2011? 

De volgende aanvragen werden goedgekeurd onder het standaard betalingssysteem 

(€1 ouders, rest OC)

 dinsdag 24-04-2011 (6LJ): Europlanetarium te Genk

 maandag 28-11-2011 (all KK): toneelvoorstelling “Hij komt” (over Sinterklaas)

 09-02-2011  (5LJ  en  6LJ):  toneelvoorstelling  “Gebroeders  leeuwenhart”  (A. 

Lindgren) te Mechelen

Activiteiten van het OC:

 Schoolfeest:  Er  is  de  mogelijkheid  om een  circusschool  in  te  huren  om een 

voorstelling met de kinderen te kunnen aanbieden aan de ouders. Het inhuren 

van  de  circusschool  op  zich  moet  betaald  worden,  maar  inkomsten  van 

toegangstickets zijn voor de school. Het OC kan daarnaast nog zorgen voor de 

catering om extra inkomsten te bekomen. Er wordt geschat dat er een €1000 

aan  startkapitaal  zou  nodig  zijn  om  met  deze  activiteit  te  kunnen  starten, 

waarvoor  de  steun  van  het  OC  gevraagd  wordt.  Het  leerkrachtenkorps  gaat 

contact opnemen met de circusschool om een meer concreet beeld te kunnen 

krijgen over de kosten en wat er juist aangeboden zou kunnen worden. 

AI leerkrachten: het idee van circusschool voor schoolfeest verder uitwerken.

 Er wordt een overzicht gegeven van de werkgroepen (brunch, paasactie, familie 

activiteit,  schoolfeest)  om de nieuwelingen  de  mogelijk  te  geven  om aan te 

sluiten bij één of meerdere werkgroepen.

 Er wordt nagedacht over mogelijke extra activiteiten:

 valentijnsfuif voor de ouders (met eventueel een uurtje kidsdisco ervoor), 
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 praatcafé  met  uitnodiging  van  een  spreker  over  een  onderwerp  dat  alle 

ouders, zowel van de kleuterschool als van de lagere school, aanbelangt (bv. 

Peter Adriaansens over opvoedingsprincipes)

AI  SODB:  uitzoeken of  we Peter  Adriaansens kunnen uitnodigen voor  lezing als 

inleiding van praatcafé en hoeveel dat zou kosten

5.  Evaluatie info avonden

De info avonden werden positief geëvalueerd. Er werd aangegeven dat het gezelliger 

zou geweest zijn mochten er een aantal hoge tafels gezet worden in de sportzaal (dat 

geeft meer een “café gevoel”). Bij de info avond van de kleuters bleven de ouders 

langer hangen dan bij die van de lagere school. Het was zeer nuttig, hetgeen zich ook 

uit in de aanwezigheid van vijf nieuwelingen op deze vergadering van het OC. JVP & KS 

geven  aan  dat  zij  dit  initiatief  als  nieuwe  inwoners  van  Haacht  zeer  sterk 

geapprecieerd hebben.

6.  Brunch (23-10-2011)

De brunch gaat door op zondag 23-10-2011 in één eetshift van 9h tot 13h. Ook op 

zaterdag wordt er samengekomen tussen 13u tot ~16h30 om alles klaar te zetten. De 

leerkrachten zullen ingezet worden voor de bediening van de buffetten (3 mensen op 

elk moment van 9h tot 13h; er zijn 2 buffetten) en eventueel nog voor de opkuis (van 

13h tot einde).

AI DDJ: vrijdag 21-10-2011 turntoestellen verwijderen uit turnzaal

Qua  aanbod  wordt  er  voorgesteld  om  ook  pompoensoep  en  gekookte  eieren  te 

serveren.  De dranken zijn gratis,  maar er wordt  enkel  water,  fruitsap,  koffie,  thee, 

melk en chocomelk aangeboden.

AI JVP & KS: pompoenen bezorgen aan AS

AI SDM: van de website verwijderen welke dranken betalend zijn want alle dranken 

worden  gratis  aangeboden  en  menu  naar  Gilbert  doorsturen  met  vraag  om te 

publiceren op de website van de school
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AI SDM: herinneringsbriefje voor inschrijving brunch met vermelding van aanbod

Er wordt opgemerkt dat er een lampje van de lichtjes in pompoenvorm kapot is. Er 

wordt aan alle leden van het OC gevraagd om het blaadje van de Aldi in 't oog te 

houden  en  om EC  tijdig  te  verwittigen  om er  nieuwe  te  gaan  kopen  mochten  ze 

aangeboden worden.

AI OC: blaadje Aldi in 't oog houden voor nieuwe verlichting in pompoenvorm en 

melden aan EC indien aangeboden

AI AS & SDM: werkverdeling brunch verder opstellen en doormailen 

7.  Opvang

DDJ  zal  samenkomen met  de  mensen  van  de  opvang op  maandag 10-10-2011  of 

woensdag 12-10-2011. Een lijst met te hanteren regels werd reeds opgesteld. Er zal 

een herinnering voor achterstallige betalingen van facturen van het 3e trimester van 

het schooljaar 2010-2011 meegestuurd worden met de factuur van september 2011. 

We hebben  nog  geen  nieuwe informatie  ontvangen  over  de  mogelijkheid  van  het 

creëren van een stockageplaats voor extra speelgoed voor binnen voor de opvang.

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

8.  Veiligheid aan kleuterschool

DDJ  ging  eind  vorig  schooljaar  een  onderhoud  met  de  politie  aanvragen  om  de 

veiligheid van de kleuterschool  aan te kaarten en te bespreken. We zouden willen 

weten  of  er  alzo  iets  uit  de  bus  gekomen is.  De  mensen  zouden  zich  best  gaan 

parkeren op de grote parking, maar er wordt opgemerkt dat de helft van de parking 

sowieso al vol staat met auto's die niets met de school te maken hebben waardoor er 

zich in de praktijk ook daar een parkeerprobleem zou kunnen voordoen... We nemen 

“veiligheid  aan  de  kleuterschool”  terug  op  als  agendapunt  voor  de  volgende 
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werkvergadering en gaan het voorstellen als agendapunt voor de vergadering van de 

schoolraad.

AI DDJ: “veiligheid aan kleuterschool” opnemen als agendapunt voor schoolraad

9.  Varia (deel 1)

 De leerkrachten van de lagere school vragen of er een budget beschikbaar is 

voor klein tuinhuis om er het speelgoed van de lagere school in te stockeren. Er 

zou een met beurtrol kunnen opgesteld worden waarbij er een leerling van het 

6LJ verantwoordelijk gesteld wordt voor het uitlenen van het speelgoed zodat er 

op elk moment geweten is waar alles zich bevindt. Er wordt een gelijkaardige 

vraag gesteld voor een klein tuinhuis op de speelplaats van de kleuterschool.  Er 

wordt voorgeteld dat de werkgroep speelplaats uitkijkt naar de mogelijkheden. 

In principe zijn al de aanwezigen voorstander voor dit voorstel. De leden van het 

OC zouden ingezet kunnen worden om de tuinhuizen te plaatsen.

VV  DDJ:  moet  een  tuinhuis  voor  stockage  speelgoed  op  een  speelplaats  ook 

gekeurd worden met een europees label (cfr. speeltoestellen)?

 We hebben post ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant met reclame voor 

een  activiteit  (doebeurs  namiddag  voor  ouders  en  hun  kinderen)  over 

studiekeuze in de middelbare school. In de begeleidende brief wordt er gevraagd 

of deze activiteit kenbaar gemaakt kan worden in de school door het meegeven 

van kaartjes bij leerlingen 5 en 6 LJ.

AI SDM: kaartje over activiteit studiekeuze inscannen en op website zetten.

VV DDJ: mag er reclame gemaakt worden voor activiteit over studiekeuze?

 EC heeft een e-mail gekregen met de vraag of er leden van onze organisatie in 

het publiek van “De Laatste Show” zouden willen komen zitten. De opnames 

gaan  nog  door  tot  donderdag  22-03-2011.  Het  is  telkens  van  maandag  tot 

donderdag om 17h30. Het lijkt ons een leuk idee.

AI EC: afspraak maken voor datum voor publiek “De Laatste Show” 
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 JVP vraagt of er oud speelgoed ingezameld mag worden voor de vierde wereld. 

We zouden het kunnen combineren met de vraag voor extra speelgoed voor de 

opvang. We nemen het op als agendapunt voor de volgende vergadering.

VV DDJ: mag er oud speelgoed ingezameld worden voor opvang en vierde wereld? 

 SODB vraagt of het mogelijk zou zijn om één keer per week (of één keer per 

maand) een vegetarisch menu aan te bieden voor de kinderen die een warme 

maaltijd nuttigen op de school (“donderdag is veggiedag”). In de MOS werkgroep 

werd er al voorgesteld om meer fruit aan te bieden als dessert.

VV DDJ: kunnen er vegetarische maaltijden aangeboden worden in de school?

(CS en SCL verlaten de vergadering om 22h)

DEEL 2: OC

10. Statuten, Huishoudelijk reglement en Samenwerkingsovereenkomst

De statuten zijn nog steeds niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

AI SDM: nagaan of het indienen van de statuten volledig in orde is en, indien zo,  

wanneer ze in het Belgisch Staatsblad zullen verschijnen 

11. Inventaris

We gaan samenkomen met alle leden van het OC om de inventaris op te maken van 

onze bezittingen op dinsdag 11 oktober 2011 om 20h15 in het kot van het OC. TDK, 

SDM, PDC en IV zullen aanwezig zijn. Iedereen is uitgenodigd om te komen helpen.

12. Financieel overzicht september 2011

 Belangrijkste  inkomsten:  €3246.59  tijdschriften,  €73.80  opvang,  €195.07 

subsidies tutti frutti (3e trimester schooljaar 2010-2011)
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 Belangrijkste uitgaven: €90 inschrijvingsgeld VCOV, €57.60 kado's jarige kleuters 

(2KK), €5 herladen PAY&GO gsm opvang, €300 terugbetaling gemeente Haacht 

(circus voorstelling 12-02-2010)

13. Varia (deel 2)

 We gaan overschakelen naar BASE als provider voor de gsm van de opvang. 

Daar moet er slechts €5 per jaar betaald worden.

 De belastingsaangifte voor de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje is binnen 

één  maand  vóór  de  deadline.  EC  wordt  hartelijk  gefeliciteerd  door  alle 

aanwezigen.

14. Volgende vergadering:

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

08-11-2011 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. Evaluatie brunch (23-10-2011)

6. Veiligheid aan kleuterschool

7. Inzamelactie oud speelgoed

8. Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

7. Statuten, Huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst

8. Inventaris

9. Financieel overzicht oktober 2011

10. Varia (deel 2)
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11. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten om 22h30.
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