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AI* = action item vorige vergadering

OV = oudervereniging

NB = nabeschouwing

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

WG = werkgroep

De vergadering begint om 20h25.

DEEL 1 (OV + leerkrachten)

We zijn begonnen met een voorstellingsronde voor de nieuwe aanwezigen:

 Stefan De Voeght, papa van Lina (2LJ) en Vince (nog niet op school).

 Kristof Cloetens, partner van Isabelle Verhaert

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  opstellen  met  namen  mensen  die  inkopen  mogen  doen  bij  “De 

Kinderplaneet” in naam van de school

Is niet ter sprake geweest tijdens deze vergadering...

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

 onder het standaard betalingssysteem (€1 ouders, rest OC):
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 donderdag 29-03-2012 (4LJ):  uitstap naar  het  Natuurhistorisch  museum in 

Brussel  met  daarna  een  wandeling  in  het  bos  van  Tervuren  (OC  €2  per 

leerling; 18 leerlingen; €35 voor gids)

 woensdag 07-03-2012 (1KK): binnenspeeltuin (OC €1.5 per leerling)

 ??-05-2012 (1LJ, 2LJ): kasteel van Horst (OC €2 per leerling; €60 voor gids)

 andere activiteiten:

 carnaval  (hele  school):  €175 voor  huur goochelaar  (EC heeft  een contract 

ontvangen van juf. Nancy)

 dinsdag 15-05-2012 (kleuterschool): de sportdag staat in het teken van het 

circus en het is de bedoeling dat er een heuse workshop daarover gegeven 

wordt in de sportzaal van den Dijk (€250; sportzaal aangevraagd)

Evaluatie sneeuwklassen (week van 09-01-2012):

De sneeuwklassen waren leuk! Alles is vlot verlopen (geen gekwetsten, geen zieken, 

mooi weer, lekker eten,...) en het is zeker voor herhaling vatbaar. Er werd opgemerkt 

dat het leuk was om het verloop van de sneeuwklassen te volgen via de website. De 

berichtjes  die  gestuurd  werden  door  de  familieleden  werden  ter  plekke  geregeld 

voorgelezen. De foto's worden in de Krokusvakantie afgewerkt.

Schoolfeest (02-06-2012; verantwoordelijke: IV & SDM):

 SDM gaat de organisatie van het schoolfeest mee coördineren.

 Drankencentrale  Cornelissen  levert  de  sapjes  voor  de  school.  Als  het  nog 

mogelijk is zullen we bij  hen één of twee springkastelen reserveren (€25 per 

springkasteel). De leerkrachten gaan er zelf voor zorgen.

 Er werden voor de bestelling bij Van Craenenbroeck al e-mails verstuurd, maar 

het is momenteel nog niet duidelijk of we de tafels en stoelen gratis kunnen 

krijgen  of  niet  (moet  nog  besproken  worden  met  de  baas).  Normaal  zijn  de 

huurprijzen €1.8 per tafel en €0.85 per stoel. Ook voor de huur van frigo's moet 

er  betaald  worden.  Er  wordt  opgemerkt  dat  er  bij  Van  Craenenbroeck  geen 

parasols  gehuurd  kunnen  worden  maar  SDV  zou  eventueel  parasols  kunnen 

voorzien.  Mocht de huur van tafels en stoelen betalend blijven, dan gaan we 
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eerst  nagaan of  het  Swinnens goedkoper  zou zijn  alvorens  een bestelling  te 

plaatsen. De prijs voor de huur van walking-dinner tafels is nog niet nagevraagd.

AI SDV: parasols voorzien indien nodig (schoolfeest)

AI IVH: bestelling bij Van Craenenbroeck of Swinnens (schoolfeest)

AI IVH: prijs huren walking-dinner tafels bij Van Craenenbroeck (schoolfeest)

 De WG schoolfeest moet nog zorgen voor tenten (huren van grote partytent 

en/of rondkijken of we er één kunnen kopen), ijsjes, pannenkoeken en hotdogs.

AI AS: doorgeven aan WG schoolfeest waar grote partytent gehuurd werd vorig 

schooljaar (schoolfeest)

AI WG schoolfeest: kunnen we grote partytent aankopen? (schoolfeest)

AI WG schoolfeest: tenten, ijsjes, pannenkoeken, hotdogs voorzien (schoolfeest)

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

De  eerste  editie  van  de  inzamelactie  van  oud  speelgoed  kan  geen  groot  succes 

genoemd  worden  aangezien  er  slechts  weinig  speelgoed  binnengebracht  werd  (3 

krijtborden, 1 loopwagentje, 1 werktafel met materiaal, 1 visspel, 1 spel “Vier op een 

rij”, 1 spel “Sjakie en de chocoladefabriek”, 1 houten weefgetouw, 3 puzzels, 1 spel 

“Memory”,  1 zak mega bloks, enkele auto's,  1 doos multi-constructor,  13 boekjes). 

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat veel ouders met kleine kinderen hun kleuter- 

of kinderspeelgoed (nog) niet wegdoen en/of dat er veel ouders hun oud speelgoed al 

weggegeven  hebben  aan  familie,  vrienden  en/of  andere  initiatieven.  Er  wordt  wel 

aangenomen dat er na een “gewenningsperiode” meer speelgoed binnengebracht zou 

worden. Er wordt bijgevolg besloten om volgend schooljaar opnieuw een inzamelactie 

te organiseren, maar dan iets vroeger (nog voor Sinterklaas?).

6.  “De Laatste Show” (woensdag 15-02-2012; verantwoordelijke: EC)

Helmut Lotti is praatgast in “De Laatste Show” op woensdag 08-02-2012 waardoor er 

op die datum geen plaatsen meer vrij waren. De uitstap werd bijgevolg verplaatst naar 

woensdag 15-02-2012. We weten nog niet wie de praatgasten gaan zijn op die dag. Er 
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zijn 24 mensen ingeschreven voor deze activiteit. Er wordt opgemerkt dat sommigen 

geconfronteerd kunnen worden met een vervoersprobleem aangezien er op woensdag 

15-02-2012 een treinstaking gepland is...

7.  Gespreksavond (dinsdag 20-03-2012; verantwoordelijke: SODB)

Tijdens het praatcafé in Herent (zie hieronder)  hebben enkele leden van de OV de 

spreekster van onze gespreksavond ontmoet. Ze hebben haar gevraagd om het heel 

interactief te maken bij ons. SODB heeft een eerste versie van de  uitnodigingsbrief 

opgesteld en het voorstel wordt zeer positief onthaald door de aanwezigen. Er moet 

nog  een  inschrijvingsstrookje  aan  toegevoegd  worden  (uiterste  inschrijvingsdatum: 

dinsdag 06-03-2012). Er wordt ook beslist om flyers mee te geven aan alle scholen van 

de scholengemeenschap.

AI  SODB:  flyer  over  gespreksavond  maken  om  mee  te  geven  met 

scholengemeenschap op maandag 27-02-2012 (gespreksavond)

AI SODB: uitnodigingsbrief afmaken en meegeven met kinderen (gespreksavond)

SODB heeft een e-mail  gestuurd naar Peter Adriaansens en Lieve Swinnen met de 

vraag of er een lezing kan vastgelegd worden voor het schooljaar 2012-2013 maar ze 

had op het tijdstip van de vergadering nog geen antwoord gekregen.

AI  EC:  bestelling  drank  (€1)  +  chips  bij  Subli  vóór  dinsdag  13-03/2012  

(gespreksavond).

NB:  SODB  heeft  een  antwoord  gekregen  van  Lieve  Swinnen.  Ze  geeft  geen 

voordrachten buiten de provincie Limburg...

8.  Paasactie (27-02-2012 t.e.m. 30-03-2012; verantwoordelijke: PDC)

Er wordt opgemerkt dat we niet mogen vergeten om paaseieren te voorzien voor de 

opendeurdag van de kleuters. Er wordt beslist om één groot bruin ei, één groot wit ei 

en een beetje kleine eieren te geven aan de kinderen, de leerkrachten, de directie, de 

medewerkers van de keuken en de opvang, de leesouders, etc.

AI IV: aantal voor school doormailen naar PDC (paasactie)
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AI WG paasactie: brief paasactie met afsluitdatum 16-03-2012 laten meegeven op 

maandag 27-02-2012 (paasactie)

AI WG paasactie: aankopen paaseieren en benodigdheden inpakken in week van 

19-03-2012 (paasactie)

AI WG paasactie + 5LJ: inpakken paaseieren op dinsdag 27-03-2012 (paasctie)

AI WG paasactie: paaseieren laten meegeven met kinderen op vrijdag 30-03-2012 

(paasactie)

9. Familieactiviteit (zondag 22-04-2012; verantwoordelijke: EC)

De WG familieactiviteit is samengekomen en er zijn de volgende dingen beslist:

 Er zullen twee routes uitgestippeld worden: een korte route voor ouders met 

jonge  kinderen  (8  à  10  km)  en  een  langere  route  voor  ouders  met  oudere 

kinderen (15 à 20 km).

 Onderweg  worden  er  opdrachten  voorzien  (zonder  standjes)  om  letters  te 

verzamelen waarmee er een woord gevormd moet worden. De kinderen die het 

woord vinden krijgen op het einde een verrassing.

 Deelnemers  zullen  zich  op  voorhand  moeten  inschrijven  maar  er  moet  pas 

betaald worden bij het vertrek (€2 per deelnemer). Alle deelnemers krijgen een 

plastiek zakje met een flesje water, een appel, speelkaart + wasspeld (om veel 

lawaai te kunnen maken) en een wimpeltje dat de kinderen zelf vóór het vertrek 

versieren  (de  kleuterjuffen  zullen  knutselmateriaal  voorzien;  we  kunnen 

misschien oude lakens krijgen via een mama die werkt in een bejaardentehuis) 

AI SODB: navragen of we oude lakens kunnen krijgen (familieactiviteit)

 Voor  de  veiligheid  wordt  er  aan  iedereen  gevraagd  om  een  helm  en  een 

fluovestje aan te doen. Indien nodig kan er een helm en een fluovestje geleend 

worden van respectievelijk  de school  en de OV voor een kleine waarborg.  Er 

wordt echter beslist om nog te proberen om voor alle kinderen van de school 

een  fluovestje  met  het  logo  van  de  OV  te  voorzien  (naar  analogie  van  de 

fluovestjeswerking bij Klimop in Wespelaar).

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 6



AI  TDK:  informeren  bij  Carla  Carlottens  van OV Klimop en/of  Hilde  Brems voor  

aankoop fluovestjes (familieactiviteit).

 Er  wordt  vanuit  gegaan  dat  de  leerkrachten  zelf  meefietsen,  maar  er  wordt 

opgemerkt dat leerkrachten die toch niet mee willen fietsen eventueel ingezet 

zouden kunnen worden als gemachtigd opzichter op gevaarlijke kruispunten.

AI IV: navragen of er leerkrachten willen helpen i.p.v. meefietsen (familieactiviteit) 

10. Speelplaats

 Het idee om het tuinhuis te plaatsen onder de brandtrap aan het 6LJ (cfr. verslag 

10-01-2012) kwam van DDJ. De leden van de WG speelplaats stellen echter voor 

om het tuinhuis op een meer zichtbare plaats te zetten, nl. aan het 4LJ. De prijs 

voor een tuinhuis zal nagevraagd worden.

 De  Firma  Kompan  werd  gecontacteerd  voor  de  reparatie  van  het  kapotte 

speeltuig, maar ze hebben nog niet gebeld voor een afspraak.

11. Varia

 Evaluatie  oudercafé  VCOV in  Herent  (maandag 06-02-2012):  EC,  KS  en  SDM 

vonden het zeer leerrijk om te horen hoe het er bij andere OV's aan toe gaat. Er 

werden veel tips gegeven over het organiseren van een praatcafé etc. Er werd 

opgemerkt dat onze school goed bezig is naar aanleiding van een voorbeeld dat 

EC  gegeven  heeft  (de  school  heeft  een  enquête  georganiseerd  waaruit  de 

onveiligheid aan de school als knelpunt naar boven is gekomen hetgeen achteraf 

verder besproken werd tijdens de vergaderingen). Aan de hand van een spel 

werd er gebrainstormd over inhoudelijke thema's (hoe alle ouders betrekken, 

hoe discussies niet te zwaar maken,...). EC heeft een folder meegebracht over 

de actie “slimme tussendoortjes” (gratis pakket). Op een tijdspanne van twee 

weken  moeten  er  zoveel  mogelijk  stempels  verzameld  worden  op 

stempelkaarten. Elke dag dat een kind een slim tussendoortje meebrengt krijgt 

het  één stempel  op zijn/haar  stempelkaart.  De kinderen van de klas  die  het 
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meeste  stempeltjes  kunnen  verzamelen  krijgen  T-shirt  met  banaan  erop.  Er 

wordt  voorgesteld  om  in  onze  school  een  gelijkaardig  actie  te  doen  op 

woensdagen om de kinderen te stimuleren om fruit mee te brengen.

AI TE: vragen enquête school vorig schooljaar doorsturen naar KS 

 Fuif OV Boortmeerbeek (03-03-2012):  Op zaterdag 03-03-2012 organiseert de 

OV van Boortmeerbeek een fuif  voor  en door ouders in de zaal  “De Zwaan” 

(Wespelaar; inkom €6, vvk €4; deuren: 21u). Wie gaat er mee?

 De  begeleiders  van  de  opvang  hebben  een  vragenlijst  ontvangen  over 

probleemgedrag  bij  de  kinderen  maar  zij  weten  niet  goed  wat  de  bedoeling 

ervan is. Moeten zij dit invullen voor alle kinderen of enkel voor enkele specifieke 

leerlingen? Graag wat meer uitleg aan de begeleiders van de opvang.

NB  TE:  Er  werd  door  het  zorgteam  een  meldingsfiche  opgesteld  om  de 

communicatie  tussen  voor-  en  naschoolde  opvang  en  leerkrachtenteam  te 

bevorderen. Er wordt van de begeleiders van de opvang verwacht dat ze zo'n fiche 

invullen  wanneer  een  leerling  telkens  weer  probleemgedrag  vertoont.  Op  die  

manier kan het zorgteam het algemene gedrag beter opvolgen. Oorspronkelijk was  

deze fiche bedoeld voor leerlingen uit  6LJ,  maar het kan natuurlijk ook gebruikt  

worden voor leerlingen uit andere klassen.

 Op de vergadering van 08-11-2011 werd er beslist om één keer per maand een 

vegetarisch maaltijd te voorzien, maar er wordt opgemerkt dat er tot hiertoe nog 

niet veel vegetarische maaltijden geserveerd geweest zijn. Er wordt gevraagd 

om het nog eens voor te leggen aan Suzanne.

 De OV wordt hartelijk bedankt voor de bijdrage van €500 voor de leesboeken 

voor het voorleesproject. Er wordt voorgesteld om “eens” een boekenbeurs te 

organiseren op de  school  maar  het  is  nog  niet  duidelijk  wanneer  het  meest 

geschikte moment zou zijn.

AI TDK: nagaan mogelijkheden voor boekenbeurs op school.

 PDC laat weten dat hij niet aanwezig kan zijn op de volgende vergadering op 

dinsdag 06-06-2012. TDK wordt aangesteld als vervangend secretaris.
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(TDK, IV, SVB en TE verlaten vergadering om 22h10)

DEEL 2: OV

(SDM komt aan op de vergadering om 22h20)

(SOPB, KS, KC, SDV verlaten de vergadering om 22h30)

12. Statuten, Huishoudelijk reglement en Samenwerkingsovereenkomst

De  statuten  werden  door  EC  aangetekend  opgestuurd  naar  de  Rechtbank  van 

Koophandel.  Ze werden goed ontvangen maar niet  alles  bleek in  orde te  zijn.  We 

hebben een brief teruggekregen met allerlei aantekeningen van dingen die foutief of 

onvolledig waren. Na de vergadering hebben SDM, EC en PDC samengezeten bij SDM 

thuis om deze gebreken weg te werken en een nieuwe versie klaar te stomen zodat ze 

op woensdag 08-02-2012 door EC binnengebracht kunnen worden op de Rechtbank 

van Koophandel.

NB: Ook de nieuwe versie bleek nog niet volledig in orde te zijn maar we blijven er 

in sneltempo aan doorwerken tot de statuten aanvaard worden...

13. Financieel overzicht januari 2011

 Belangrijkste  inkomsten:  €1122.60  (opvang),  €5256.87  (sneeuwklassen), 

€108.00 (tijdschriften), €301.73 (interesten)  

 Belangrijkste  uitgaven:  €340.00  (opvang),  €2205.87  (sneeuwklassen),  €12.50 

(bankkosten), €94.00 (tutti frutti), €4.90 (statuten)

14. Varia (deel 2)

Niets.

De vergadering wordt afgesloten om 22h45.
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15. Volgende vergadering:

De  achtste  werkvergadering  van  v.z.w.  Oudervereniging  GBS  't  Haegje  van  het 

schooljaar 2011-2012 zal doorgaan op dinsdag 06-03-2012 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

 schoolfeest (zaterdag 02-06-2012; verantwoordelijke: IV & SDM)

5. Evaluatie “De Laatste Show” (woensdag 15-02-2012; verantwoordelijke: EC)

6. Gespreksavond (dinsdag 20-03-2012; verantwoordelijke: SODB)

7. Paasactie (27-02-2012 t.e.m. 30-03-2012; verantwoordelijke: PDC) 

8. Familieactiviteit (zondag 22-04-2012; verantwoordelijke: EC)

9. Speelplaats

10. Opvang

11. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

12. Statuten, Huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst

13. Financieel overzicht februari 2012

14. Varia (deel 2)

15. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de 

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


