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Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

OV = oudervereniging

NB = nabeschouwing

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

De vergadering begint om 20h25.

DEEL 1 (OV + leerkrachten)

1.  Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

NB: Bij  het opstellen van het verslag werden er enkele wijzigingen doorgevoerd 

(agendapunten  bijgecreëerd,  verwijderd  en/of  verschoven),  maar  alles  wat 

besproken geweest is komt nog steeds aan bod. Alle activiteiten die door de school  

georganiseerd worden werden samengevoegd in het agendapunt “4. Activiteiten 

school” en alle activiteiten georganiseerd door de OV worden besproken in aparte 

agendapunten (verhoogt de zichtbaarheid). Bovendien werden alle activiteiten in 

een  chonologische  volgorde  gezet.  Het  stuk  over  de  afspraken  over  de 

werkverdeling bij de organisatie van activitetien werd ook in een apart agendapunt 

gezet om de zichtbaarheid ervan te vergroten. 

2.  Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

3.  Opvolging action items en vragen

Niet van toepassing.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 2



4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

 vrijdag 22-06-2012 (1LJ, 2LJ, 3LJ en 4LJ): de OV zal voor de uitstap naar Pairi 

Daiza (Paradisio) €220 meer betalen voor een pedagogische animatie met gids 

(75 minuten; voor 4 groepen)

Sneeuwklassen (week van 09-01-2012):

 Kinderen  zijn  goed  op  de  bestemming  aangekomen,  weliswaar  met  uur 

vertraging. Er ligt veel sneeuw en alles verloopt goed. In tegenstelling tot vorig 

jaar zijn er bij het vertrek geen tranen gevloeid, niet bij de kinderen en ook niet 

bij  de  ouders.  Er  zal  geen gezellig  samenzijn  georganiseerd  worden  voor  de 

ouders  van  de  leerlingen  van  6LJ  op  de  dag  van  de  terugkeer  omdat  het 

tijdsverschil tussen het beginuur van de school en het geplande aankomstuur 

van de leerlingen in het station te groot is (een uur langer dan vorig jaar).

We hebben het geld van de gemeente ontvangen voor de sneeuwklassen van de 

schooljaren  2009-2010  en  2010-2011.  De  brieven  voor  de  betaling  van  de 

sneeuwklassen  van  het  schooljaar  2012-2013  zijn  rondgestuurd  naar  de 

leerlingen van 5LJ en de betalingen komen nu binnen.

Schoolfeest (02-06-2012):

 bestelling: De extra bestelling van stoelen, tafels, parasols, togen, etc. bij Van 

Craenenbroeck zal deze week gedaan worden samen met de bestelling van de 

drank

AI IV (Isabelle Verhaert): bestelling plaatsen bij Van Craenenbroeck

 animatie: Mario  Vleugels,  de  zoon  van  Linda  Vleugels  (poetsvrouw),  komt 

goochelen (is reeds vastgelegd) met aansluitend een kinderdisco verzorgd door 

meester Gilbert. Alle klassen zullen elk een nummertje opvoeren op het podium 

maar het zal geen totaalspektakel worden (kiosk is nodig). SDM had informatie 

gevonden over een veiling voor springkastelen. Afgaande op de geafficheerde 

prijzen lijkt  het interessanter om een springkasteel  aan te schaffen i.p.v.  het 
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telkens te huren, maar dan is er stockageplaats nodig. Het vervoeren van een 

springkasteel op zich lijkt ook al niet evident te zijn. Via drankencentrale Cornelis 

kunnen er springkastelen aan een voordelige prijs gehuurd worden, maar dan 

moeten we er  tijdig  wel  bij  zijn.  Er  moet  dus  snel  beslist  worden  of  er  een 

springkasteel nodig is voor het schoolfeest van dit schooljaar of niet.

AI werkgroep Schoolfeest: beslissen of springkasteel nodig is

 Walking-dinner tafels: Bij Swinnens wordt er €10 per tafel gevraagd. De prijs bij 

van Craenenbroeck moet nog nagevraagd worden.

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

5.  Afspraken werkverdeling activiteiten school / oudervereniging

De  werkverdeling  voor  de  verschillende  activiteiten  van  de  school  en  de 

oudervereniging worden als volgt vastgelegd:

 eerste schooldag:

 school: alles

 eetfestijn (spaghettiavond):

 OV: organisatie, bestellingen, correspondentie

 school:  bestellingen  gemeente,  leerkrachten  helpen  met  opdienen  en 

opruimen

 grootouderfeest:

 school: alles

 OV: helpen op dag zelf op vrijwillige basis (max. 5 personen)

 sinterklaasfeest:

 school: organisatie, inpakken en verdelen, correspondentie (contacteren Sint)

 OV: bestellingen en inkopen

 er  dient  rekening  mee gehouden  te  worden  dat  er  ook  iets  voorzien  zou 

moeten  worden  voor  de  mensen  de  opvang  &  keuken  en  voor  de 

voorleesouders

 paasactie:
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 OV: organisatie, bestellingen (zowel voor school & personeel als voor ouders), 

correspondentie (bestelformulieren), inpakken (bestellingen ouders; met hulp 

5LJ)

 school:  inpakken en verdelen (school  & personeel),  verwerken bestellingen 

(Linda)

 er  dient  rekening  mee gehouden  te  worden  dat  er  ook  iets  voorzien  zou 

moeten  worden  voor  de  mensen  de  opvang  &  keuken  en  voor  de 

voorleesouders

 opendeurdagen (in augustus voor 1KK, weekend voor kerstvakantie voor 1KK, 

eerste woensdag na paasvakantie voor hele school):

 school: alles

 OV: mogelijkheid tot voorstelling werking OV

 infomomenten/oudercontacten:

 school: alles

 OV: mogelijkheid tot voorstelling werking OV

 schoolfeest:

 school:  organisatie,  aankoop  materiaal  (bv.  als  er  iets  geknutseld  moet 

worden), bestelling materiaal gemeente, brieven

 OV: betaling materiaal, catering (incl. tenten, extra tafels & stoelen), affiche

 gespreksavonden:

 OV: alles

 diploma-uitreiking 6LJ:

 school: alles

PJ merkt op dat we reclame zouden kunnen maken voor activiteiten van de school in 

“Uit  Haacht”  (correspondent:  Pieter  Florentie)  en  dat  alle  bewoners  van  Haacht 

uitgenodigd zouden kunnen worden voor eetdagen (zoals onze spaghettiavond) i.p.v. 

enkel de ouders van kinderen van de school.

6.  Inzamelactie oud speelgoed (week 23-01-2012)
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SDH heeft bij de leerkrachten hun standpunt over een inzamelactie van oud speelgoed 

nagevraagd. Vooral de leerkrachten van de kleuterschool en de lagere klassen waren 

enthousiast. Ze heeft een lijst opgesteld van het speelgoed/materiaal dat de school 

zeker nog zou kunnen gebruiken. KS heeft op basis van die lijst een eerste versie van 

een aankondigingbrief opgesteld om mee te geven met de kinderen. Het speelgoed 

moet  binnengebracht  worden  in  de  huiswerkklas  (boven  5LJ)  tijdens  volledige 

schooldagen in de week van 23-01-2012 tussen 8h30 en 9h00 's morgens of tussen 

15h30 tot 16h00 's namiddags. Er zal steeds minstens één persoon aanwezig zijn om 

de  kwaliteit  van  het  binnengebrachte  speelgoed  te  controleren  (maandag:  DDJ; 

dinsdag  & donderdag:  SDH;  vrijdag:  KS).  De  aankondigingbrief  zou  ten  laatste  op 

dinsdag 17-02-2012 meegegeven moeten worden met de kinderen. Achteraf zullen we 

een bedankbrief  meegeven met  eventueel  de vermelding van de mogelijkheid  om 

later  nog  oud  speelgoed  binnen  te  brengen  en/of  de  aankondiging  van  een 

inzamelactie volgend schooljaar. 

AI  KS:  afwerken  brief  inzamelactie  en  binnenbrengen  bij  Linda  op  maandag 

16-01-2012

AI EC: laten weten wanneer ze kan komen helpen voor inzamelactie 

AI SDH: nakijken en sorteren van binnengebracht speelgoed

7.  “De Laatste Show” (woensdag 08-02-2012 om 17h30)

Momenteel  zijn  er  nog  maar  een  10-tal  mensen  ingeschreven.  Er  is  een 

herinneringsbrief meegegeven met de kinderen met als uiterste inschrijvingsdatum op 

vrijdag 13-02-2012.

8.  Gespreksavond (dinsdag 20-03-2012 om 20u00)

 De spreker van het VCOV is vastgelegd en betaald (cfr. verslag vorige vergadering). 

We gaan werken met inschrijvingen om een vooraf een idee te kunnen over hoeveel 

aanwezigen  we  mogen  verwachten.   In  deze  brief  gaan  we  ook  de  mogelijkheid 

voorzien om aan te duiden of de ouders het een interessant initiatief vinden of niet. In 
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vergadering van februari zullen concrete afspraken gemaakt worden (zoals bestelling 

drank, schikking tafels, etc.). Er moet nog nagegaan worden of er een lezing van Peter 

Adriaansens of Lieve Swinnen kan vastgelegd worden voor het schooljaar 2012-2013.

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

worden voor het schooljaar 2012-2013

AI SODB: opstellen van uitnodigings/inschrijvingsbrief voor gespreksavond 

9.  Familieactiviteit (zondag 22-04-2012 in de namiddag)

We  gaan  een  ludieke  gezinsfietstocht  organiseren  op  zondag  22-04-2012  in  de 

namiddag.  De  verantwoordelijke  (EC)  gaat  alle  leden  van  de  werkgroep 

“familieactiviteit”  per  e-mail  contacteren  om  een  datum  vast  te  leggen  voor  een 

interne  vergadering  voor  de  concrete  uitwerking  van  deze  activiteit.  Tijdens  de 

volgende vergadering zullen we hierover gebrieft worden.

AI EC: vergadering met leden werkgroep “familieactiviteit” beleggen

10. Speelplaats

Geert Florentie (meester 4LJ) heeft voorgesteld om het tuinhuis te plaatsen onder de 

noodtrap  van  het  gebouw  van  5/6JL.  Er  wordt  aan  de  werkgroep  “speelplaats” 

gevraagd om prijzen van tuinhuizen door te geven aan de OV om een idee te hebben 

welk budget er voor voorzien moet worden.

AI DDJ: navragen prijzen voor tuinhuis bij werkgroep “speelplaats”

Het ronddraaiend speeltuig staat na minder dan een jaar na de installatie al los. We 

gaan de firma die het geplaatst heeft contacteren om het probleem op te lossen.

AI EC: firma speeltuigen contacteren (ronddraaiend speeltuig staat los)

11. Veiligheid aan kleuterschool

PDC  heeft  een  brief  ontvangen  van  de  gemeente  waarin  vermeld  wordt  dat  het 

probleem van de veiligheid aan de rotonde van de kleuterschool zal besproken worden 
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tijdens de eerstvolgende verkeerscommissie (eind februari). In Wespelaar is er al twee 

keer politiebewaking geweest en werden er al mensen beboet voor foutief parkeren.

12. Opvang

 EC heeft het verwarmingsprobleem gemeld aan DDJ. Het zal voorgelegd worden 

tijdens de maandelijkse bijeenkomsten met de technische dienst (die onlangs 

opnieuw opgestart zijn).

 PWA-cheques: Het is niet zeker dat we gaan toekomen met de PWA-cheques tot 

het einde van dit schooljaar. DDJ gaat een overzicht van alle betalingen aan EC 

bezorgen en er zullen eventueel nieuwe PWA-cheques besteld worden.

 We zouden best nu al aan de mensen van de opvang moeten navragen of ze het 

volgend schooljaar nog willen blijven doen. PJ merkt op dat we vanaf volgend 

schooljaar de enige school zijn in Haacht die niet meedoen met de naschoolse 

opvang  die  vanuit  de  gemeente  georganiseerd  wordt.  We  opteren  om  de 

naschoolse  opvang  toch  te  blijven  doen  omdat  het  de  enige  manier  is  om 

naschoolse opvang aan de huidige lage tarieven te garanderen én bovendien is 

het  een belangrijke  bron  van inkomsten voor  de  OV die  terugvloeit  naar  de 

kinderen door het sponsoren van de schoolactiviteiten. 

AI EC: navragen of mensen opvang volgend jaar nog willen blijven doen

13. Varia (deel 1)

 busvervoer: NW merkt op dat er maar weinig kinderen zijn dit na de school de 

bus nemen en heeft gevraagd of het financieel voordeliger zou zijn om kleinere 

bussen te gebruiken, maar de grootte van de bus maakt niets uit voor de prijs. PJ 

merkt  op  dat  het  opstappen  op  de  bus  uitstekend  verloopt  aan  de 

gemeenteschool.

 maximumfactuur: Er is sprake dat de maximumfactuur opgetrokken gaat worden 

(indexeren).
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 aankopen  voor  school: De  aankopen  voor  Sinterklaas  en  de  jarige  kleuters 

gebeurt bij de Kinderplaneet. EC heeft drie aankoopbons voor de Kinderplaneet 

ontvangen dankzij de recente Sinterklaasaankopen. Bij aankopen bij Anka, De 

Kinderplaneet  en  De  Zeeman  kan  er  een  factuur  gevraagd  worden  die 

opgestuurd  wordt  naar  de school  zodat  EC ze rechtstreeks  kan betalen (wat 

boekhoudkundig ook eenvoudiger is).

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

Kinderplaneet” in naam van de school

 EC overhandigt het Tutti Frutti overzicht voor de ouderraad van Klimop aan DDJ.

 Ipads: Het gebruik van Ipads is momenteel geen prioriteit voor onze school. Het 

is een leuk initiatief en op termijn komt het er misschien nog wel van. In onze 

school  gaat er  gestart  worden met het  gebruik  van digitale  borden (eerst  in 

hogere klassen). Daarvoor zal er al een bijscholing komen (zit in het pakket van 

de leveranciers).

(AS verlaat vergadering om 21h30; PJ, SDH, NW, DDJ verlaten vergadering om 22h30)

DEEL 2: OV

14. Statuten, Huishoudelijk reglement en Samenwerkingsovereenkomst

Er zijn  geen kandidaturen binnengekomen voor  het  opnemen van bestuursfuncties 

binnen de vooropgestelde termijn. Het huidige bestuur zal daarom aanblijven.

De statuten werden in de weekend van 17-12-2012 opnieuw afgeprint, ondertekend 

en meegegeven met SDM aangezien hij de overige documenten nog moest afprinten 

(staan op zijn laptop). De documenten zijn echter nog niet tot bij EC geraakt... PJ wijst 

ons (nogmaals) op de mogelijke gevaren van nalatigheid en vraagt met aandrang om 

de statuten zo snel mogelijk in te dienen.

AI DDJ: bellen naar SDM voor het afhalen papieren voor binnenbrengen statuten en 

afgeven aan EC.

AI EC: statuten zo snel mogelijk binnenbrengen op Rechtbank Van Koophandel
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15. Financieel overzicht december 2011

 Belangrijkste inkomsten: €1562.20 (opvang), €1160.00 (sneeuwklassen)  

 Belangrijkste  uitgaven:  €340  (opvang),  €1542.02  (sneeuwklassen),  €108.00 

(tijdschriften), €341.88 (tutti frutti), €1886.30 (fotograaf), €662.30 (sint), €22.95 

(ledenregister), €200.00 (praatavond VCOV)

16. Varia (deel 2)

 De OV staat volledig achter het voorleesproject en wil het project steunen door 

€500 van het budget voor educatief materiaal te besteden aan de aankoop van 

voorleesmateriaal. Daarmee kunnen ±35 prentenboeken aangekocht worden.

 JVP  heeft  uitgekeken  naar  prijzen  van  elektronische  borden  voor 

aankondigingen. Voor het bord alleen spreken we over gedragen van de orde 

van €3000... Er wordt beslist om eerst af te wachten wat het effect zal zijn van 

het  aankondigingbord aan de ingang van de school  vooraleer een dergelijke 

aankoop te overwegen.

 De aankondiging van de volgende vergadering op de website kan al gebeuren na 

het rondsturen van de verbeterde versie van het verslag (copy-paste van het 

laatste agendapunt). Daarin wordt ook duidelijk vermeld dat extra agendapunten 

kunnen doorgestuurd worden naar de secretaris. De secretaris zal daarenboven 

de  uitnodiging  per  e-mail  blijven  rondsturen  ten  laatste  2  dagen  voor  de 

vergadering (conform de statuten). 

AI SDM (permanent): uitnodiging volgende werkvergadering OV op website zetten 

na rondsturen verbeterde versie van verslag huidige vergadering.

 Het is de tweede keer dat we op het einde van de vergadering vaststellen dat 

niemand van de laatste aanwezigen een sleutel heeft. Er wordt gevraagd of het 

mogelijk is om een tweede sleutel te voorzien voor de OV.

De vergadering wordt afgesloten om 23h00.
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17. Volgende vergadering:

De zesde werkvergadering van de v.z.w. oudervereniging 't Haegje van het schooljaar 

2011-2012 zal doorgaan op dinsdag 07-02-2012 om 20h15 in de refter van ’t Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

Deel 1 (OV + leerkrachten):

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

3. Opvolging action items

4. Activiteiten school

 evaluatie sneeuwklassen (week 09-01-2012)

 schoolfeest

5. Evaluatie inzamelactie oud speelgoed (week 23-01-2012)

6. Evaluatie “De Laatste Show” (woensdag 08-02-2012 om 17h30)

7. Gespreksavond (dinsdag 20-03-2012 om 20u00)

8. Paasactie

9. Familieactiviteit (zondag 22-04-2012 in de namiddag)

10. Speelplaats

11. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

12. Statuten, Huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst

13. Financieel overzicht januari 2012

14. Varia (deel 2)

15. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de 

secretaris van de oudervereniging (secretaris@ovthaegje.be).


