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AI* = action item vorige vergadering

OC = oudercomité

NB = nabeschouwing

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.

3.  Opvolging action items en vragen

AI*  DDJ:  lijst  InterLeuven  met  voorwaarden  voor  bewegende  materialen  aan 

werkgroep speelplaats geven

Voor  een  tuinhuisje  als  opslagruimte  zijn  er  geen  specifieke  eisen.  Er  wordt  wel 

aangeraden  om  te  kiezen  voor  iets  duurzaam  (hout  dat  niet  splintert,  weinig 

onderhoud,...) en er moet opgepast worden met een eventuele stapeling binnenin. Het 

is nu aan de leden van de werkgroep “Speelplaats” om een suggestie te doen aan het 

OC, die op hun beurt moeten beslissen of het financieel haalbaar is. Daarna dient het 

voorstel nog voorgelegd te worden aan het schoolbestuur.

AI werkgroep “Speelplaats”: suggestie voor tuinhuis voorleggen aan OC

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

SDM heeft de aanvraag voor 60 folders voor de doe-beurs over studiekeuze gedaan... 

tijdens deze vergadering.
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4.  Activiteiten schooljaar 2011-2012

*** ACTIVITEITEN SCHOOL ***

De volgende aanvragen werden goedgekeurd:

 onder het standaard betalingssysteem (€1 ouders, rest OC):

 vrijdag  02-12-2011  (4LJ,  5LJ  en  6LJ):  schaatsen  ter  gelegenheid  van 

Sinterklaas (OC €2 per leerling; 59 leerlingen),

 ??-??-????  (1KK):  kinderboerderij  “De  Barelhoeve”  (OC  €2  per  leerling;  36 

kleuters)

 Halloween 2012 (heel de school): verteltheater “De Heksentent” (OC €1.95 

per leerling; 228 leerlingen)

 onder een aangepast betalingssysteem (€5 ouders, rest OC):

 vrijdag 22-06-2012 (1LJ, 2LJ, 3LJ en 4LJ): Pairi Daiza (Paradisio) (OC €6 per 

leerling; 93 leerlingen)

Evaluatie van voorbije activiteiten:

 Grootouderfeest: De meeste aanwezigen waren zeer enthousiast over de show, 

maar we hebben wel een aantal opmerkingen opgevangen:

 Het podium was laag waardoor de mensen achteraan in de zaal  niet  veel 

konden  zien.  Dat  zou  in  de  toekomst  opgelost  kunnen  worden  door  het 

grootouderfeest  in  twee  beurten  te  organiseren  (woensdagvoormiddag  en 

donderdagvoormiddag)  waardoor  de  opstelling  in  de  zaal  in  de  andere 

richting zou kunnen wat de zichtbaarheid van het podium vergroot.

 De grootouders waren dit jaar vlug weg na de show. Vorige jaren werd er 

naast  drank  ook  soep  en/of  cake  aangeboden.  Er  wordt  voorgesteld  om 

volgend jaar een oproep te doen aan ouders om een cake te bakken voor het 

grootouderfeest zodat we iets extra kunnen aanbieden aan de grootouders. 

Er zou meer aandacht geschonken kunnen worden aan het evenwicht tussen 

de bijdrage van de verschillende kleuters aan het optreden. Als alternatief 

voor een show zou er ook nagedacht kunnen worden of het mogelijk is om de 
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grootouders een activiteit te laten doen samen met hun kleinkind(eren) in de 

klas. Er wordt opgemerkt dat het ook plezant zou zijn mochten de ouders hun 

kinderen kunnen bezig zien in klasverband op het free podium tijdens het 

schoolfeest (uiteraard enkel met de kinderen die het zelf willen).

 Sinterklaasfeest: Er was dit jaar een communicatiefout tussen de school en het 

OC over de aankopen voor het sinterklaasfeest waardoor de leden van het OC 

slechts één dag hadden om ervoor te zorgen dat de aankopen tijdig  gedaan 

werden. Er wordt nog te veel uitgegaan van ongeschreven veronderstellingen 

(langs beide kanten). Noch de leerkrachten, noch de leerlingen zijn enthousiast 

over de prestaties van Sinterklaas & Zwarte Piet. Er zal voor volgend schooljaar 

gezocht worden naar andere medewerkers.

 Schoolfeest:  Er  wordt  opgemerkt  dat  we  dringend  stoelen,  tafels,  parasols, 

togen, etc. moeten bestellen bij  Van Craenenbroeck voor het schoolfeest van 

zaterdag 02-06-2012.

AI IVH: bestelling stoelen, tafels, parasols, togen, etc. bij Van Craenenbroeck voor  

schoolfeest.

AI IVH: bestelling drank etc. voor schoolfeest vorig jaar navragen bij EC

AI PDC: overschotten drank etc. van schoolfeest vorig jaar opzoeken en bezorgen 

aan EC en IVH

*** ACTIVITEITEN OC ***

 Gespreksavond: EC heeft een spreker vastgelegd over positief opvoeden volgens 

Triple  P  voor  dinsdag  20-03-2011  om  20h00  in  de  refter  van  't  Haegje 

(beschrijving: zie hieronder). Er wordt verondersteld dat de aanwezigen in kleine 

groepjes  gaan samenzitten en tijdens de voorstelling  komen er  verschillende 

vragen aan bod die achteraf in het praatcafé kunnen besproken worden. Deze 

activiteit zal verder uitgewerkt worden tijdens de werkvergadering van dinsdag 

07-02-2012.  Er  moet  nog  nagegaan  worden  of  er  een  lezing  van  Peter 

Adriaansens  of  Lieve  Swinnen  kan  vastgelegd  worden  voor  het  schooljaar 

2012-2013.
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AI SODB: nagaan of lezing van Peter Adriaansens of Lieve Swinnen vastgelegd kan 

worden voor het schooljaar 2012-2013

“Ben ik goed bezig? Positief opvoeden volgens Triple P”  

INHOUD: Je kind wil 's nachts niet slapen. Je zoontje heeft driftbuien. Je (klein-) 

dochter  voelt  zich  buitengesloten.  Alledaagse  opvoedingsvragen  zijn  meestal  op  te 

lossen. Maar als je niet weet hoe, kunnen ze lang blijven aanslepen en groter worden. 

Onze Triple P-medewerker vertelt over opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders 

krijgen informatie, tips en kunnen vragen stellen.

DE KRACHT  VAN  POSITIEF  OPVOEDEN:  Alle  kinderen  hebben  een veilige  en stimulerende 

omgeving nodig. Door kinderen positief op te voeden ontwikkelen ze vaardigheden en 

zelfvertrouwen  die  ze  nodig  hebben  voor  succes  op  school  en  in  hun  relaties  met 

anderen. De vijf basisprincipes van positief ouderschap worden overlopen.

PROGRAMMA: De vormingsavond duurt 2u (inclusief een korte pauze). In die 2u wisselen

luisteren en actieve deelname zich af. De informatie wordt toegelicht aan de hand van 

vele voorbeelden  en filmpjes.  Er is steeds ruimte voor vragen en inbreng van het 

publiek. Aan het einde van de avond krijgen de aanwezigen een informatieblad mee naar 

huis.

KOSTPRIJS: €200

 Walking-dinner tafels: Er moet nog nagegaan worden of er walking-dinner tafels 

gehuurd kunnen worden bij Van Craenenbroeck of Swinnens. 

AI IVH: navragen bij  bestelling voor schoolfeest of zij  ook  walking-dinner tafels  

verhuren  (Van Craenenbroeck)?

AI DDJ: kunnen we walking-dinner tafels huren bij Swinnens?

 “De Laatste Show”: Het  is  nog mogelijk  om op woensdag 08-02-2011 in  het 

publiek  te  zitten  van  “De  Laatste  Show”.  Op  het  briefje  dat  meegegeven 

geweest is met de kinderen stond dat de inschrijvingen afgesloten worden op 

vrijdag  09-12-2011,  maar  er  is  tot  hiertoe  nog  maar  één  inschrijving 

binnengekomen (voor een groep van 4 personen). Sommige aanwezigen hebben 

aangegeven dat het voor hen nog te vroeg is om nu al te kunnen zeggen of ze 

zich op dat moment kunnen vrijmaken... 
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AI EC: nakijken wanneer aantal aanwezigen “De Laatste Show” moet gekend zijn.  

NB EC:  het  aantal  aanwezigen moet  zo  snel  mogelijk  gekend zijn  (definitief  op 

16-01-2012)

*** AFSPRAKEN ANDERE ACTIVITEITEN SCHOOL/OUDERVERENIGING ***

Naar  aanleiding  van  de  communicatiestoornis  i.v.m.  het  Sinterklaasfeest  werd  er 

gevraagd om concrete afspraken te maken over de andere jaarlijkse activiteiten die 

georganiseerd  worden  tijdens  een  schooljaar  (eerste  schooldag,  brunch, 

grootouderfeest,  paasactie,  opendeurdagen,  infomomenten/oudercontacten, 

schoolfeest,  gespreksavonden,  diploma-uitreiking  6LJ).  Dit  zal  besproken  worden 

tijdens de eerstvolgende vergadering dat DDJ aanwezig is...

5.  Veiligheid aan kleuterschool

AI* OC: brief schrijven naar schoolraad over onveiligheid aan kleuterschool

De oudervereniging heeft een brief gericht naar de schoolraad om de onveiligheid van 

het verkeer aan de kleuterschool aan te kaarten. Daarin wordt er voorgesteld om de 

poort  aan het rond punt af te sluiten voor auto's.  De schoolraad stelt  voor om de 

toegang  naar  de  kleuterschool  volledig  te  verleggen  naar  de  kant  van  het 

gerechtsgebouw. Dit zou perfect mogelijk zijn mochten er parkeerplaatsen gecreëerd 

worden  op  de  huidige  groene  zone  in  combinatie  met  een  verbreding  van  het 

toegangspad (op zijn minst zodanig dat fietsers elkaar zouden kunnen kruisen). Op die 

manier komen er geen auto's meer binnen het schooldomein en op termijn zou het 

rond  punt  kunnen  verdwijnen.  Er  wordt  gevraagd  aan  het  schoolbestuur  om  de 

verkeersveiligheid aan de kleuterschool  't Haegje te onderzoeken en een geschikte 

oplossing voor te stellen. 

AI PDC: brief veiligheid kleuterschool naar Paul Jacobs sturen

(AS arriveert met drank en koekjes)

6. Opvang
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 We hebben klachten ontvangen dat het momenteel te koud is in de refter tijdens 

de opvang. De verwarming dient op de stand “overwerk” gezet te worden, maar 

dan wordt er koude lucht de zaal in geblazen. Op woensdagmiddag hebben de 

kinderen  binnen  hun  jassen  moeten  aanhouden  om  het  warm  genoeg  te 

hebben...

AI EC: het verwarmingsprobleem tijdens opvang melden aan DDJ

 EC heeft tot hiertoe nog geen geschikte opleiding gevonden voor de mensen van 

de opvang.

 Er is een klacht binnengekomen van een ouder waarvan het kind in zijn broek 

had gedaan tijdens de opvang. Een ouder kind was het gaan melden aan de 

mensen van de opvang maar ze hebben er geen gevolg aan gegeven tot het 

moment  dat  de  ouder  binnenkwam.  De  ouder  heeft  dit  voorval  schriftelijk 

gemeld aan de directie, maar ook daar werd niet op gereageerd. De aanwezigen 

hebben er begrip voor dat het heel moeilijk is om veel kinderen tegelijkertijd in 't 

oog te houden, maar dergelijke situaties zouden toch vermeden moeten kunnen 

worden. Er zou alleszins voldoende reservekledij voorhanden moeten zijn.

 Men heeft de indruk dat het rondsturen van de brief met een oproep voor het 

respecteren van de uren van de opvang het gewenste effect heeft gehad want 

de ouders doen duidelijk meer hun best om hun kinderen af te halen vóór 18u00 

(desnoods al lopend).

7. Inzamelactie oud speelgoed (week 23-01-2012)

KS  heeft  verschillende  organisaties  voor  het  schenken  van  oud  speelgoed 

gecontacteerd  en  kreeg  bijna  overal  hetzelfde  antwoord:  “Het  is  een  zeer  goed 

initiatief... maar voor volgend jaar want er is juist een inzamelactie geweest”. Er wordt 

voorgesteld om:

 ofwel de inzamelactie uit te stellen tot begin volgend schooljaar,

 ofwel  toch een inzamelactie  te  organiseren in  de week van 23-01-2012 voor 

extra speelgoed voor de school en de rest kan naar het spit gebracht worden,
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 ofwel voor te stellen om samen te werken met de inzamelactie van de parochie.

AI KS & JVP: navragen om samen te werken met parochiale inzamelactie speelgoed

AI SDH: navragen standpunt over inzamelactie oud speelgoed bij leerkrachten 

8.  Varia (deel 1)

 Ipads: Apple wil het gebruik van Ipads in scholen promoten. DDJ staat er voor 

open en gaat er samen met GV een vergadering over beleggen in januari 2012. 

JVP brengt aan dat alle grote IT bedrijven gelijkaardige projecten hebben waarbij 

de producten geschonken worden i.p.v. dat er voor betaald moet worden maar 

volgens SDM is dat momenteel  nog niet mogelijk  bij  Apple.  Er worden bij  de 

aanwezigen een aantal bedenkingen gemaakt over het project zoals:

 “Er bestaan goedkopere alternatieven!”

 “Geeft het echt een meerwaarde?”

 “Staan de leerkrachten er wel volledig achter?”

 “Moeten de kinderen beter niet eerst goed leren werken met een computer?”

Er wordt echter ook opgemerkt dat er steeds meer en interessante applicaties 

bijkomen voor Ipads... 

 “Stop de Oven”: Er werden brieven meegegeven met de kinderen met de vraag 

om  bezwaarschriften  in  te  dienen  tegen  een  milieuvergunning  en 

stedenbouwkundige vergunning voor Recover Energie. Bovendien blijkt er in alle 

stilte ook nog een aanvaag voor een milieuvergunning voor Van Ganzewinckel 

ingediend geweest te zijn voor de stockage van asbest en andere schadelijke 

stoffen  in   Kampenhout.  Er  wordt  ook  een  oproep  gedaan  om  hiertegen 

bezwaarschriften in te dienen (deadline 08-12-2012). 

 Eerste steenlegging: We werden uitgenodigd voor de eerste steenlegging van de 

nieuwbouw van Klimop (de vestiging in Wespelaar) maar er is niemand van het 

OC naartoe kunnen gaan.

 Voorleesproject  kleuterschool: SDH  heeft  een  klacht  gekregen  dat  ze  teveel 

boekjes van hetzelfde thema tegelijk uitleent. Er wordt een budget uitgetrokken 
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van  €500  voor  de  aanschaf  van  boekjes  voor  het  voorleesproject.  Er  wordt 

opgemerkt dat er bv. kan samengewerkt worden met Pardoes in Mechelen. Het 

OC zou ook een financiële bijdrage kunnen doen. SDH gaat binnenkort aan de 

voorleesouders vragen of ze het nog willen doen en wat hun ervaringen zijn.

 De Kinderplaneet: De medewerkers van de winkel “De Kinderplaneet” hebben 

gevraagd om een lijst opstellen van de namen van mensen die voor de school 

inkopen mogen doen (leerkrachten + leden OC). Er wordt ook voorgesteld om 

standaardbrief op te stellen met de machtiging van DDJ om aankopen te doen in 

naam van de school want bij afgifte van zo’n brief krijg je minimum 5% korting.

AI  DDJ:  lijst  opstellen  met  namen  mensen  die  inkopen  mogen  doen  bij  “De 

Kinderplaneet” in naam van de school

AI DDJ: standaardbrief opstellen voor doen van inkopen in naam van de school

(SDM, TDK, IVH en SD verlaten de vergadering om 22h10)

DEEL 2: OC

9.  Statuten, Huishoudelijk reglement en Samenwerkingsovereenkomst

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

verwonderlijk  is  aangezien  de  statuten  nooit  aangekomen  blijken  te  zijn  op  de 

Rechtbank van Koophandel. SDM heeft ze in augustus opgestuurd met de gewone post 

i.p.v. ze persoonlijk te gaan afgeven of ze aangetekend te versturen.

Aangezien er de laatste maanden verschillende nieuwe krachten bijgekomen zijn bij de 

oudervereniging  en  de  statuten  toch  opnieuw  ingediend  moeten  worden,  werd  er 

voorgesteld om de nieuwe leden de kans te geven om een bestuursfunctie op zich te 

nemen. Daarom kan iedereen zich tot vrijdag 16-12-2011 kandidaat stellen voor de 

functie van voorzitter, penningmeester of secretaris door zijn/haar kandidatuur per e-

mail op te sturen naar de huidige secretaris (PDC). Indien gewenst zouden er nieuwe 

bestuursfuncties gecreëerd kunnen worden (conform met de statuten). In het geval er 

nieuwe kandidaturen ontvangen worden, zullen er verkiezingen georganiseerd worden 
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tijdens  de  vergadering  van  dinsdag  10-01-2012.  Als  er  geen  nieuwe  kandidaturen 

binnenkomen, dan behouden we het huidige bestuur en zullen de statuten zo snel 

mogelijk binnengebracht worden bij de Rechtbank van Koophandel door EC. 

AI  OC:  indien  gewenst  ten  laatste  op  vrijdag  16-12-2011  kandidatuur  voor  

bestuursfunctie opsturen per e-mail naar PDC

AI  EC:  statuten  met  huidige  versie  bestuur  zo  snel  mogelijk  binnenbrengen  op  

Rechtbank Van Koophandel indien geen nieuwe kandidaten voor bestuursfuncties

10. Financieel overzicht november 2011

 Belangrijkste inkomsten: €1088 (opvang), €217.55 (foto's)  

 Belangrijkste  uitgaven:  €340  (opvang),  €826.26  (tijdschriften),  €346.60  (tutti 

frutti),  €901.28  (brunch),  €99.84  (sint;  cadeau  3KK),  €42.00  (cadeaus  jarige 

kleuters 3KK)

 Opbrengst activiteiten: 

 Brunch: €1397.19 (€1400 overgeschreven op sneeuwklasrekening),

 Foto's: €1424.25

11. Varia (deel 2)

 Veel ouders vinden het onbegrijpbaar in deze elektronische tijden dat er nog 

zoveel  aankondigingen  op  papier  worden  meegegeven  met  de  kinderen. 

Bovendien  krijgen  ouders  met  verschillende  kinderen  op  de  school  veel 

aankondigingen in meervoud wat aanleiding geeft tot (extra) papierverspilling. 

Voor  de  aankondigingen  zou  er  ook  gewerkt  kunnen  worden  met  een 

elektronisch bord op de school. Er wordt voorgesteld om in het begin van het 

schooljaar aan ouders te vragen wie de aankondiging liever via e-mail zou willen 

ontvangen.  Op  hetzelfde  moment  kan  er  eveneens  gevraagd  worden  welke 

ouders een elektronische versie van de verslagen van de werkvergaderingen 

van het OC wenst te ontvangen via e-mail. Om de werking van het OC meer 

zichtbaarheid  te  geven  zullen  we  voortaan  ook  de  uitnodigingen  voor  de 
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werkvergaderingen  op  de  website  van  de  oudervereniging  zetten.  Er  wordt 

gevraagd aan DDJ om elk schooljaar een up-to-date lijst met de e-mail adressen 

van  de  leerkrachten  door  te  sturen  naar  de  secretaris  van  het  OC  om  te 

garanderen dat alle leerkrachten de uitnodigingen en verslagen krijgen.

AI DDJ: up-to-date lijst met e-mail adressen leerkrachten doorsturen naar PDC 

AI JVP: nagaan mogelijkheid elektronisch bord voor aankondiging op school

AI SDM: uitnodiging werkvergaderingen OC met agenda op website zetten.

 EC heeft een ledenregister gekocht.

12. Volgende vergadering:

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

10-01-2012 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. Veiligheid aan kleuterschool

6. Opvang

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

8. Sneeuwklassen

9. Familie-activiteit

10.Speelplaats

11.Varia (deel 1)

 PWA-cheques: overzicht uitbetalingen door OC

 maximumfactuur

Deel 2 (OC):

12.Statuten, Huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst
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13.Financieel overzicht december 2011

14. Varia (deel 2)

15. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten om 23h00.
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