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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 20h25.

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.  Opvolging action items en vragen

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

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

In principe moet een tuinhuis niet goedgekeurd worden met een europees label, maar 

bij InterLeuven hebben ze voor alle materialen die bewegen met een lijst van de 

voorwaarden waaraan voldaan moet zijn. We kunnen die lijst gebruiken als basis om 

naar leveranciers te gaan. DDJ gaat de lijst aan de werkgroep speelplaats geven. Er 

wordt al nagedacht over de locatie van het tuinhuis.

AI DDJ: lijst InterLeuven met voorwaarden voor bewegende materialen aan 

werkgroep speelplaats geven
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VV* DDJ: mag er reclame gemaakt worden voor activiteit over studiekeuze?

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

De info en folders over de activiteit over studiekeuze mag meegegeven worden met 

de kinderen. MW gaat op donderdag 16-02-2012 sowieso al naar die doe-beurs met de 

kinderen van 6LJ. MW heeft de informatie al op de website gezet.

AI SDM: 60 folders aanvragen voor de doe-beurs over studiekeuze.

AI* EC: afspraak maken voor datum voor publiek “De Laatste Show” 

Er zijn nog heel veel mogelijkheden om in het publiek van “De Laatste Show” te gaan 

zitten. Er werd beslist om na te vragen of het nog kan in de week van maandag 

06-02-2012 met een voorkeur voor woensdag 08-02-2011.

AI EC: navragen of we op woensdag 08-02-2011 in publiek “De Laatste Show” 

kunnen zitten

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

Voor Suzanne is het geen probleem om eenmaal per maand een vegetarische maaltijd 

aan te bieden, maar ze heeft benadrukt dat ze geen chef-kok is. De ingrediënten 

worden aangekocht bij Java en er gaat nagegaan worden wat daar de mogelijkheden 

zijn qua vegetarische alternatieven. Als het initiatief succesvol blijkt te zijn kan de 

frequentie van vegetarische maaltijden in de toekomst nog opgetrokken worden.

4.  Activiteiten schooljaar 2011-2012

ACTIVITEITEN SCHOOL:

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

in schooljaar 2010-2011? 

Ook DDJ heeft niets teruggevonden over de betaling van de film in de kerstperiode van 

het schooljaar 2010-2011. Er zou dus moeten nagevraagd moeten worden aan de 

ontvanger hoe het geregeld was. Er werd beslist dat de kerstfilm dit schooljaar betaald 

zal worden van de school uit (geen kosten voor ouders noch OC).
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De volgende aanvragen werden goedgekeurd onder het standaard betalingssysteem 

(€1 ouders, rest OC)

 13-03-2012 (5LJ en 6LJ): uitstap naar muziekinstumentenmuseum in Brussel. Het 

was niet duidelijk of er al een aanvraag voor ingediend werd of niet.

AI MW: aanvraag indienen voor uitstap muziekinstrumentenmuseum (Brussel)

ACTIVITEITEN OC:

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

inleiding van praatcafé en hoeveel dat zou kosten

 Er werd tijdens de vergadering van 04-10-2011 voorgesteld om een praatcafé te 

organiseren na een voordracht van een spreker over een onderwerp dat alle 

ouders, zowel van de kleuterschool als van de lagere school, aanbelangt. Zowel 

Peter Adriaenssens als Lieve Swinnen hebben geen tijd meer voor een lezing dit 

schooljaar. SODB gaat proberen om al een afspraak voor volgend schooljaar vast 

te  leggen.  Er  zal  ook  nagegaan  worden  of  we  nog  een  alternatieve  spreker 

kunnen  vinden  voor  dit  schooljaar  voor  het  einde  van  het  tweede  trimester 

(maart 2012). Hiervoor kunnen we ons baseren op de lijst van sprekers van het 

VCOC.

AI SODB & EC: zoeken van spreker voor praatcafé in tweede trimester (maart 2012)

AI SODB: nagaan of lezing van Peter Adriaansens of Lieve Swinnen vastgelegd kan 

worden voor het schooljaar 2012-2013

 Het idee om walking-dinner tafels te gebruiken tijdens de info-avond werd 

positief onthaald door DDJ. Het kan ook voor andere activiteiten nuttig zijn maar 

het aankopen ervan zou als nadeel hebben dat er een stockageplaats voor 

voorzien moeten worden. EC en DDJ gaan eens navragen of er walking-dinner 

tafels gehuurd kunnen worden bij respectievelijk Van Craenenbroeck en 

Swinnens.

AI EC: kunnen we walking-dinner tafels huren bij Van Craenenbroeck?

AI DDJ: kunnen we walking-dinner tafels huren bij Swinnens?
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5.  Evaluatie brunch (23-10-2011)

Alles is vlot verlopen en het wordt als een succes ervaren. De opkomst was lager dan 

vorig jaar waardoor de mensen voldoende plaats hadden om rustig te zitten. Er was al 

veel minder eten besteld dan vorig jaar, maar toch was er nog veel over. Er werd 

opgemerkt dat het enthousiasme om te komen helpen bij de ouders van de leerlingen 

van het 6LJ niet zo groot was als vorig schooljaar. Er wordt nagedacht over manieren 

om de ouders, en eventueel ook de leerlingen, van het 6LJ meer te betrekken bij en te 

motiveren voor deze activiteit ten voordele van de sneeuwklassen (bv. de uitnodiging 

formuleren als een uitnodiging van de ouders van het 6LJ). Er wordt beslist om, ter 

vervanging van een arbeidsintensieve brunch, volgend schooljaar een spaghettiavond 

te organiseren op zaterdag 17-11-2011 tussen 17h en 21h30 (met 23h als afsluituur). 

Een spaghettiavond heeft als belangrijke voordelen dat het vraagt veel minder werk 

vraagt en dat de hoeveelheden perfect  ingeschat kunnen worden op basis  van de 

inschrijvingen. We moeten er in de toekomst op letten dat al zij die betrokken zijn bij 

de  schoolgebeuren  uitgenodigd  worden  voor  deze  activiteit,  dus  ook  het 

schoolbestuur, de mensen van de opvang, etc.

6.  Opvang

DDJ en EC zijn samengekomen met de mensen van de opvang. Er werd voornamelijk 

gesproken over straffen en belonen. DDJ heeft hen een overzicht gegeven van welke 

straffen de leerkrachten hanteren in de klassen zodat het gebruikt kan worden als 

“richtlijn” tijdens de opvang. Er werd tijdens het gesprek benadrukt dat het er tijdens 

de opvang iets “losser” aan toe mag gaan dan tijdens de lesuren zodat de kinderen 

zich wat meer kunnen uitleven. Er wordt nagedacht of  er een kleine opleiding kan 

gegeven  worden  aan  de  mensen  van  de  opvang.  Het  zou  niet  slecht  zijn  om 

regelmatig met de mensen van de opvang samen te zitten.

AI EC: nagaan of er opleidingen bestaan voor mensen van opvang

EC heeft nieuwe potloden aangekocht voor de opvang.
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AI DDJ: nagaan of er stockageplaats kan gecreëerd worden voor extra speelgoed 

voor binnen voor de opvang

Deze extra stockageplaats hangt samen met het tuinhuis voor het speelgoed van de 

speelplaats.

7.  Veiligheid aan kleuterschool

“Veiligheid  aan  de  kleuterschool”  zal  opgenomen  worden  als  agendapunt  voor  de 

schoolraad. Er werd voorgesteld om na te gaan of de poort dicht gelaten kan worden 

zodat de ouders verplicht worden om elders te parkeren (preferentieel op de grote 

parking aan de school). Er wordt beslist om vanuit het OC een brief te schrijven naar 

de schoolraad om de problematiek meer kracht te geven.

AI OC: brief schrijven naar schoolraad over onveiligheid aan kleuterschool 

8.  Inzamelactie oud speelgoed 

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

DDJ staat achter het initiatief om oud speelgoed in te zamelen voor de opvang en de 

vierde wereld. Er wordt voorgesteld om dit te laten doorgaan in de week van 

23-01-2012 (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag). Het materiaal kan 

verzameld worden in het lokaal boven het 5LJ. Er zou wel moeten op toegezien worden 

dat er geen “rommel” binnengebracht wordt door controle van het speelgoed door 

iemand van het OC alvorens het te aanvaarden.

AI KS: opstellen brief voor inzamelactie oud speelgoed en uitzoeken hoe het aan 

vierde wereld geschonken kan worden. 

AI SDM: affiche maken voor inzamelactie oud speelgoed

9.  Varia (deel 1)

 Er werd de vraag gesteld waarom het grootouderfeest doorgaat op een dinsdag 

in  de  voormiddag.  De  hoofdredenen  zijn  dat  er  dan  op  dinsdagnamiddag 

opgeruimd kan worden en dat de kinderen met hun grootouders mee naar huis 
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kunnen gaan. Er wordt echter opgemerkt dat dinsdag, samen met donderdag, 

qua  verkeer  de  zwaarste  weekdag  is  wat  het  problematisch  maakt  voor 

grootouders die van ver komen om op dinsdagochtend tijdig aanwezig te kunnen 

zijn.  DDJ  gaat  het  probleem voorleggen.  KS en PDC kunnen zeker  al  komen 

helpen, en er wordt gevraagd aan AS, TD en Els Alleman of ze ook willen/kunnen 

komen.

 Er mag een briefje meegegeven worden met de kinderen i.v.m. de actie “stop de 

oven”. Als er ouders zijn die bezwaarschriften opstellen mogen die op de school 

afgegeven worden.

AI SODB: brief opstellen over de actie “stop de oven”

 Er werden brieven meegegeven met de leerlingen van de lagere school over een 

wijziging  van  regels  i.v.m.  bestraffing  naar  aanleiding  van  probleemgedrag 

binnen  een  klasgroep.  Vanaf  volgend  schooljaar  zullen  deze  wijzigingen 

opgenomen worden in het schoolreglement.

 Er  wordt  aangegeven  dat  het  nuttig  zou  zijn  mocht  er  nog  eens  een  brief 

meegegeven moeten worden voor de ouders waarin het GSM nummer van de 

opvang duidelijk  vermeld wordt en met de vraag om de uren te respecteren 

(d.w.z. tot maximum 18u) want hier wordt de laatste tijd geregeld misbruik van 

gemaakt.

AI PDC: brief opstellen over opvang met vermelding GSM nummer en afsluituur

 Op zaterdag 26-11-2011 gaat de “eerste steenlegging” van de nieuwbouw van 

de school van Wespelaar door. De leden van de schoolraad en het OC zullen hier 

ook op uitgenodigd worden, maar DDJ heeft hun gegevens nodig.

AI PDC: gegevens van de actieve leden van het OC bezorgen aan DDJ

(DDJ, AG en MW en verlaten de vergadering om 22h10)

DEEL 2: OC

10. Statuten, Huishoudelijk reglement en Samenwerkingsovereenkomst
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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 zijn samengekomen op dinsdag 11 oktober 2011 in het kot van het OC om een 

inventaris op te stellen van onze bezittingen. TDK, SDM en PDC waren aanwezig. TDK 

en PDC hebben alles geteld terwijl SDM alles ingegeven heeft in een computerbestand. 

We moeten nog overeenkomen welke prijs  we gaan aanrekenen voor  uit  te  lenen 

goederen. We moeten ook een waarde toekennen aan al onze bezittingen (voor de 

belastingsaangifte).

12. Financieel overzicht oktober 2011

 Belangrijkste  inkomsten:  €2772.00  (brunch),  €1107.30  (opvang),  €3071.50 

(fotograaf) 

 Belangrijkste  uitgaven:  €473.53  (brunch),  €458.50  (opvang),  €1421.69 

(tijdschriften), €169.85 (Tutti Frutti), €9.50 (bankkosten), €68.00 (varia: kado's 

jarige kleuters en halloweenversiering)

De  uitgaven  voor  Tutti  Frutti  liggen  nu  hoger  dan  vroeger  omdat  we  nu  ook 

meebetalen  voor  Klimop  (Wespelaar),  maar  EC  gaat  eenmaal  per  trimester  een 

onkostennota opstellen om het bedrag van Klimop terug te vorderen. Ook de subsidies 

zullen volgens dezelfde verdeelsleutel als de kosten verdeeld worden over de twee 

scholen.

13. Varia (deel 2)

 Apple wil het gebruik van Ipads in scholen promoten. SDM zou willen voorstellen 

om GBS 't Haegje te laten fungeren als een pilootproject. Er zouden dan Ipads 

geleverd worden aan de school (met 3% korting). De leerkrachten die ermee in 

aanraking komen kunnen dan bij Apple een cursus gaan volgen om ermee te 
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kunnen werken. Het zou dan de bedoeling zijn om die Ipads te introduceren bij 

de hoekenwerking. Mochten er 5 Ipads aangekocht worden, dan zou dit avontuur 

iets van de orde van €2000 kosten...  Als de school  (directie én leerkrachten) 

volledig achter dit  project zouden staan, dan is het OC bereid om dit project 

financieel te ondersteunen. 

14. Volgende vergadering:

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

06-12-2011 om 20h15 in de refter van ’t Haegje (en wie weet komen we de sint dan 

wel tegen als die aan zijn ronde van de brave kindjes bezig is ).

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. Veiligheid aan kleuterschool

6. Opvang

7. Inzamelactie oud speelgoed (week 23-01-2011)

8. Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

9. Statuten, Huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst

10.Financieel overzicht november 2011

11. Varia (deel 2)

12. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten om 23h10.
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