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16. Volgende vergadering:............................................................................................12

Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

NB = nabeschouwing

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

VV = vraag voor

WG = werkgroep

De vergadering begint om 20h25.

DEEL 1 (OV + 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*  TE:  lijst  opstellen  met  namen  mensen  die  inkopen  mogen  doen  bij  “De 

Kinderplaneet” in naam van de school

AI* EC: lijst van TE aanvullen met leden OV en bezorgen aan kinderplaneet

EC  heeft  de  lijst  al  gekregen  van  TE,  maar  ze  is  nog  niet  langsgeweest  bij  de 

Kinderplaneet.

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:
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 onder het standaard betalingssysteem (€1 ouders, rest OV):

 geen aanvragen

 andere activiteiten:

 geen aanvragen

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

Vorig jaar hebben we gebruik gemaakt van twee grote partytenten van 8x4m. EC heeft 

in  verschillende  reclameblaadjes  (Gamma:  6x4m  voor  €150;  Traffic;  superstock 

Dupont) grote partytenten zien staan. 

AI DDJ: nakijken bij Dupont of ze daar ook grote partytenten verkopen

KVG had voor alle aanwezigen een kopie bij met het verslag van de WG Schoolfeest 

van de leerkrachten (zie bijlage 1). De volgende activiteiten zullen aan bod komen 

tijdens het schoolfeest:

 14u00-15u30: kinderrommelmarkt aan rotonde van kleuterschool

 15u00-17u00: ballonnenclown (zoon van Linda Veugels; kost €120)

 16u00-18u00: kinderdisco (met Gilbert Vanhoove) en ondertussen doet iedere 

klas een optreden (Er wordt voorgesteld om dit te laten doorgaan in de sportzaal 

bij regenweer)

 14u00-18u00: spelletjes (Er wordt gevraagd naar een budget van het OV voor de 

aankoop van kleine prijzen. De leerkrachten zijn bereid om de aankoop zelf te 

doen. We gaan dit verder afspreken per e-mail)

AI SDM: nakijken of viskraam nog in orde is (schoolfeest)

NB WG schoolfeest: voorstel voor kleine prijzen voor spelletjes + ballonwedstrijd: 

zie bijlage 2 (schoolfeest)

 14u00-18u00: ballonwedstrijd (Er wordt voorgesteld om een cadeaubon te geven 

aan de winnaar en een kleine prijs zoals bij de spelletjes voor alle kinderen van 

wie het kaartje van de ballon teruggestuurd werd)

 14u00-18u00: springkastelen (één voor de kleuters en leerlingen van de eerste 

graad voor een huurprijs van €40, en één voor de leerlingen van de tweede en 

derde graad voor een huurprijs van €70 van bij Dupont in Rotselaar)
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De werklijst voor de leerkrachten is al beschikbaar.

De verantwoordelijken voor de schoolfeest vanuit het OV zijn allebei verontschuldigd 

voor  deze  vergadering.  IVH  heeft  voorgesteld  om  met  SDM  en  alle  andere 

geïnteresseerde een aparte vergadering te beleggen voor de verdere organisatie van 

dit evenement. Hieronder een overzicht van de action items:

AI IVH & SDM: vergadering beleggen voor organisatie schoolfeest (schoolfeest)

AI WG schoolfeest: brief meegeven met vraag voor hulp ouders (schoolfeest)

AI WG schoolfeest: opstellen van werklijst voor OV + ouders (schoolfeest)

AI* IVH: bestelling bij Swinnens opvolgen (schoolfeest)

AI* SDV: parasols voorzien met voet, indien mogelijk (schoolfeest)

SDV kan enkel parasols voorzien zonder voet. Als we van dit aanbod gebruik willen 

maken moeten we ten laatste één week op voorhand doorgeven hoeveel parasols we 

willen.

AI* IVH: prijs walking-dinner tafels in 't oog houden bij Makro/elders (schoolfeest)

EC heeft in de folder van Gamma walking-dinner tafels zien staan aan €34.95/stuk.

AI* SDM: contacten leggen voor ijsjes (ijs + ijskar bestellen) (schoolfeest)

AI* EC: werklijsten vorig jaar opzoeken en doormailen naar IVH (schoolfeest)

5.  Evaluatie gespreksavond (di 20-03-2012; verantwoordelijke: SODB)

Er waren een 30-tal aanwezigen op de gespreksavond van dindag 20-03-2012 over de 

Triple-P opvoedmethode. JVP heeft bij de ophaling van de evaluatieformulieren een blik 

geworpen  op  de  reacties  van  de  aanwezigen  en kon  daar  op  het  eerste  zicht  de 

volgende  besluit  uit  trekken:  voor  veel  ouders  was  het  een  goed  gepresenteerde 

herhaling waarbij er weinig nieuwe dingen werden geleerd maar het was zeer zeker 

een goede opfrissing waarbij er veel nuttige tips werden gegeven. Er was een goede 

aanpak  qua  interactie  tussen  de  ouders  onderling.  De  meeste  mensen  zijn  spijtig 

genoeg direct na de voordracht naar huis gegaan. Er stond niet duidelijk genoeg in de 

uitnodigingsbrief dat er een spreker ging komen. We hebben geleerd uit onze ervaring:

 dat we moeten beter omschrijven wat er kan verwacht worden,
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 dat we een gespreksavond op tijd moeten aankondigen.

Het initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. 

PJ heeft de OV ingelicht over een geplande activiteit in het begin van het volgende 

schooljaar. Op 18-09-2012 komt mevr. Dewitte (orthopedagoge en gedragstherapeute 

aan de KUL) om 20u een voordracht  geven over “Opvoeden van drukke kinderen, 

moeilijk  maar  niet  onmogelijk”  (locatie:  G.C.  Den Breughel,  nieuwe zaal  naast  het 

gemeentehuis  van  Haacht).  Het  is  een  gemeentelijk  netoverschrijdend  initiatief  in 

samenwerking  met  het  Lokaal  Overleg  Kinderopvang (Hop-la!),  de Welzijnsraad en 

OOG (Onderwijs Overleg Gemeente). Alle aanwezige scholen gingen eerder akkoord 

met dit voorstel. De OV's, ouderraden en schoolraden worden hierover ingelicht en 

zullen betrokken worden bij de inhoud van de uitnodigingsbrief. De organisatie en de 

kostprijs berusten bij de gemeente en de inbreng van de scholen kan zich zo beperken 

tot het verspreiden van de uitnodigingen. De OV steunt dit initiatief. We kunnen deze 

activiteit reeds kenbaar maken op de website van de OV op het einde dit schooljaar en 

een officiële uitnodiging meegeven met de kinderen op het einde van de eerste week 

van het schooljaar 2012-2013 (bv. op vrijdag 07-09-2012).

AI  SDM:  aankondiging  gespreksavond “Opvoeden  van drukke kinderen,  moeilijk  

maar niet onmogelijk” van dinsdag 18-09-2012 om 20u in G.C. Den Breughel in juni  

2012 op de website van de OV zetten (gespreksavond)

6.  Evaluatie paasactie (27-02 tem 30-03-2012; verantwoordelijke: PDC)

Er zijn in totaal 723 zakjes paaseieren besteld. De volgende aankopen werden gedaan: 

 Colruyt (Haacht)  door PDC: 1x1000gr milka 5 smaken (119 ei/pak), 19x1000gr 

milka  melkchocolade  (116  ei/pak),  19x1000gr  milka  witte  chocolade  (117 

ei/pak), 12x1000gr milka praliné (120 ei/pak), 6x1000gr milka noisette praliné 

(123 ei/pak), 6x1000gr milka melkchocolade biscuit (122 ei/pak), 7x1000gr milka 

witte chocolade speculoos (117 ei/pak) en 8x 850gr milka magical crispy melk 

(99 ei/pak). We hebben 5% korting gekregen en van de “magical crispy” eitjes 

werd er per vergissing slechts één pak aangerekend.
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 groothandel GD (Keerbergen) door KS: 1000 zakjes en geel lint.

In  elk  zakje  werden  12  paaseitjes  gestoken:  3  melkchocolade  (paars),  3  witte 

chocolade (wit),  2 melkchocolade praliné (blinkend geel),  1 melkchocolade noisette 

praliné (blinkend paars), 1 melkchocolade buiscuit (roze), 1 witte chocolade speculoos 

(geel)  en 1  magical  crispy  (blinkend paars  met  ster).  Het  inpakken is  gebeurd op 

dinsdag 27-03-2012 tussen de middagpauze en de namiddagspeeltijd door KS en EA in 

samenwerking  met  de  leerlingen  van  de  klas  van  juf.  Daisy  (5LJ),  waarvoor  onze 

oprechte dank. Alles is zéér vlot verlopen.

De paasactie heeft dit  jaar €114.76 opgebracht.  We hebben de paaseieren van de 

kinderen,  het  personeel  en  de  leesouders  dankzij  de  paasactie  dus  ruimschoots 

kunnen betalen, dus we zijn in ons opzet geslaagd.

7.  Opendeurdag (woensdag 18-04-2012)

Zoals elke schooljaar is het de eerste woensdag na de paasvakantie opendeurdag van 

18u00 tot 20u00. Vorig jaar hadden we een partytent opgesteld waar de werking van 

het  OV  werd  voorgesteld  en  er  drank  en  ijsjes  werden  verkocht  aan  zéér 

democratische prijzen “zolang de voorraad strekt”. Dit jaar zullen PDC & JVP enkel een 

info-stand voorzien. 

NB PDC & JVP: Omwille van het slechte werd er geen partytent opgesteld maar 

werden er  in  elke klas  inschrijvingspapieren gelegd.  We hebben een OV T-shirt  

aangedaan zodat geïnteresseerde mensen ons gemakkelijk zouden kunnen vinden 

en aanspreken. We hebben één inschrijving ontvangen van de papa van Sverre die 

in  januari  2013  zal  instappen  in  de  1KK  (Siegfried  Jorssen,  0496/573587,  

siegried.jorssen@yahoo.com)

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

Fietstocht: De voorbereidingen van de familieactiviteit zijn nog volop aan de gang. Er 

werden 3 fietstochten uitgestippeld (5km, 12km, 20km) op basis van stille wegen plan 

van gemeente. De eerste stukken zijn steeds gemeenschappelijk, m.a.w. de toer van 
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12km bouwt voor op het begin van de toer van 5km en de toer van 20km bouwt voort 

op het begin van de toer van 12km. JVP en KS hebben de fietstochten uitgeprobeerd 

met een fietskar. De familieactiviteit was oorsponkelijk gepland op zondag 22-04-2012 

maar wordt uitgesteld tot volgend schooljaar (datum nader te bepalen) want er is niet 

voldoende tijd meer om de activiteit aan te kondigen en op die dag worden er al twee 

andere fietstochten georganiseerd in Haacht (imelda fietst tegen kanker en in haacht 

is  er  een  fietstocht  omtrent  de  antitankgracht).  Zondag  17-06-2012  werd  nog 

voorgesteld als alternatieve datum, maar die dag is het jaarmarkt (Haacht kermis). De 

voorbereiding gaat echter verder zodat we er tijdig flyers en aankondigingen verspreid 

kunnen worden. Om te voorkomen om in de toekomst voor verrassingen te staan zal 

er een draaiboek gemaakt worden voor de organisatie van familieactiviteiten.

AI WG familieactiviteit: maken van draaiboek (familieactiviteit) 

Fluovestjes: TDK heeft e-mails verstuurd naar Carla Carlottens en Hilde Brems i.v.m. 

de fluovestjes maar heeft van geen van beide een reactie gekregen. TDK gaat eens 

telefoneren.

AI TDK: bellen naar Carla Calottens/Hilde Brems i.v.m. fluovestjes (familieactiviteit)

9.  Speelplaats

Tuinhuis: De OV heeft via GF een voorstel voor een tuinhuis voor de lagere school 

ontvangen  (“Blokhut  Padua  294x204cm”  voor  €859)  en  via  SVB  een  lijst  met 

voorstellen voor tuinhuizen voor de kleuterschool. PDC en EC hebben de beschikbare 

plaats aan de klas van juf. Ilse nagemeten en kwamen tot de constatatie dat het derde 

voorstel,  “Tuinhuis  Villach  505x320cm”  voor  €1249,  het  eerste  is  uit  de  lijst  (in 

volgorde qua voorkeur)  dat  op  die  plaats  zou passen.  Aangezien het  voorgestelde 

tuinhuis voor de lagere school redelijk klein is wordt er voorgesteld om zowel voor de 

kleuterschool  als  voor  de  lagere  school  een  “Tuinhuis  Villach  505x320cm”  aan  te 

schaffen. De bestelling bij Makro kan online gebeuren door de leden van de OV. Er 

moet nagegaan worden of de betaling via overschrijving kan gebeuren (onmiddellijk 

door de OV). Het ineenzetten van de tuinhuizen zou gebeuren door de gemeente.
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10.Opvang

Er zijn stubbelingen tussen de begeleiders van de opvang die best zo snel mogelijk 

uitgepraat  zouden  moeten  worden  om  te  vermijden  dat  er  begeleiders  zouden 

afhaken. DDJ gaat eens polsen wat het probleem is en indien nodig zal er een nieuwe 

bijeenkomst tussen DDJ, EC en de begeleiders van de opvang belegd worden. Op het 

einde van het schooljaar gaan de leden van de OV zeker nog eens iets gaan drinken 

met  de  begeleiders  van  de  opvang  om  hen  te  bedanken  voor  de  inzet  van  het 

afgelopen schooljaar.

AI DDJ: polsen bij begeleiders opvang naar strubbelingen (opvang)

AI DDJ & EC: eventueel opnieuw samenzitten met begeleiders van opvang (opvang)

AI OV: datum afspreken om iets te gaan drinken met begeleiders opvang (opvang)

EC heeft via e-mail ontvangen van een kandidaat begeleider voor de opvang. We gaan 

deze kandidaat uitnodigen voor een gesprek. Indien de kandidaat positief geëvalueerd 

wordt kan ze vanaf september ingeschakeld worden.

AI OV: sollicitatiegesprek kandidaat begeleider voor opvang (opvang)

De begeleiders van de opvang hebben een lijstje gemaakt met materiaal dat ze graag 

zouden hebben (zie bijlage 4). Er wordt ineens gevraagd aan het personeel van de 

school om ook hun wensen voor spelmatiaal voor de speelplaatsen kenbaar te maken 

zodanig dat alle lijsten tesamen beoordeeld kunnen worden, er een budget kan voor 

opgesteld worden en alle aankopen gezamelijk kunnen gebeuren. De afspraken 

hierrond zullen per e-mail gemaakt en medegedeeld worden.

AI  personeel  lagere  school:  lijst  opstellen  van  gewenst  speelgoed  voor  lagere 

school (speelplaats)

AI  personeel  kleuterschool:  lijst  opstellen  van  gewenst  speelgoed  voor 

kleuterschool (speelplaats)

AI OV: beoordeling lijst speelgoed/materiaal opvang/school (opvang/speelplaats)

AI OV: budget voor speelgoed/materiaal opvang/school (opvang/speelplaats)

AI OV: aankopen speelgoed/materiaal opvang/school (opvang/speelplaats)
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11.Varia 

Boekenbeurs: TDK heeft een 10-tal boekhandels aangeschreven en heeft van drie een 

positieve  reactie  gekregen.  Pardoes  uit  Mechelen  lijkt  het  beste  optie  zowel  qua 

aanbod als qua opgebouwde ervaring met andere scholen. Het kost ons niets, de OV 

krijgt een bepaald percentage van de omzet al naar gelang de grootte van de omzet in 

cash geld en/of in boekenbons. De opstelling en afbraak wordt gecoördineerd door een 

medewerker van Pardoes met de hulp van minstens drie leden van de OV en/of de 

school. Er wordt van ons verwacht dat we een lokatie voorzien met voldoende tafels 

(35  grote  tafels;  70  m²)  en  dat  we  de  uitnodigingen  voor  de  boekenbeurs  tijdig 

versturen (3 à 4 weken voor de boekenbeurs). We zouden eventueel ook drank en 

pannenkoeken  kunnen  voorzien.  We  moeten  nog  eens  nagaan  wanneer  we  de 

boekenbeurs best zouden plannen volgend schooljaar.

AI KS: voorlopige planning opstellen voor volgend schooljaar (varia)

AI DDJ: overzicht activiteiten school doorsturen naar PDC (varia)

(DDJ, TDK, KVG en AVA verlaten vergadering om 22h00)

DEEL 2: OV

12. Statuten, Huishoudelijk reglement en Samenwerkingsovereenkomst

De statuten van de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje werden gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op woensdag 29-02-2012 (ondernemingsnummer 477.981.455 op 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm;  zie  bijlage  6).  Ook  de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje en het 

schoolbestuur  van  de  gemeentelijke  basisschool  afdeling  Haacht  werd  in  orde 

gebracht.  PJ  is  zeer  opgelucht  en  bedankt  alle  mensen  die  een  bijdrage  geleverd 

hebben aan de verwezelijking hiervan.

De papieren om de volmachten op de rekeningen over te dragen aan de leden van de 

raad van bestuur zijn binnen bij de bank. Eens de volmachten gewijzigd zijn zullen er 

nieuwe bankkaarten gemaakt worden. Er werd beslist om twee bankkaarten aan te 
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vragen: één op naam van de penningmeester (EC; gekoppeld aan internetbankieren) 

en één op naam van de secretaris (PDC).

AI SDM, EC & PDC: volmachten bankrekeningen en bankkaarten in orde brengen  

(statuten etc.)

13.Algemene vergadering

Op dindag 12-06-2012 om 20h15 zal er een Algemene Vergadering belegd worden in 

de refter van 't Haegje met als agendapunten:

 de evaluatie van het aflopende werkjaar (schooljaar 2011-2012)

 de  verkiezing  van  de  bestuursleden  voor  het  komende  werkjaar  (schooljaar 

2012-2013)

Vaste  leden  die  zich  kandidaat  willen  stellen  voor  een  bestuursfunctie  (voorzitter, 

penningmeester of secretaris) dienen hun kandidatuur schriftelijk (e-mail of gewone 

post)  kenbaar  te  maken  vóór  vrijdag  25-05-2012.  Een  uitnodigingsbrief  voor  alle 

ouders zal op maandag 28-05-2012 meegegeven worden met de kinderen. Bij een lage 

opkomst kan de vergadering ook doorgaan ten huize Van Puymbrouck-Schouteden.

AI  kandidaat  bestuursleden:  kandidatuur  schriftelijk  (e-mail  of  gewone  post)  

kenbaar maken aan PDC ten laatste vrijdag 25-05-2012 (algemene vergadering)

AI PDC: uitnodigingsbrief op maandag 28-05-2012 (algemene vergadering)

14.Financieel overzicht maart 2012

 Belangrijkste  inkomsten:  €  1235.70  (opvang),  €  1192.00  (paasactie),  €31.5 

(drank gespreksavond), €1460 (sneeuwklassen)

 Belangrijkste uitgaven: € 2720.00 (opvang; incl. nieuw PWA cheques), € 463.69 

(Tutti  Frutti),  €788.59  (paasactie),  €288.65  (paaseieren  kinderen,  personeel, 

leesouders), €465.00 (sneeuwklassen)

15. Varia (deel 2)
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 OV-materiaal: Er  dienen  afspraken  gemaakt  te  worden  over  de  te  volgen 

procedure voor het uitlenen van OV-materiaal zowel door derden als door de 

leden van de OV zelf. Bovendien moeten de huurprijzen voor het materiaal nog 

vastgelegd  worden.  Het  lijkt  essentieel  dat  de  materiaalmeester  (TDK)  zou 

beschikken over een sleutel zodat ze ten alle tijden in het OV-kot kan... Dit wordt 

opgenomen als een agendapunt voor de volgende werkvergadering.

De vergadering wordt afgesloten om 22h40.
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16. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2011-2012 zal doorgaan op dinsdag 08-05-2012 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)

 voorlopige kalender activiteiten schooljaar 2012-2013

5. Speelplaats

6. Opvang

7. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

8.  OV-materiaal

9.  Algemene vergadering

10. Financieel overzicht april 2012

11. Varia (deel 2)

12. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de 

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

mailto:secretaris@ovthaegje.be

