
Verslag werkvergadering 08-05-2012

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (20u15)
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2KK), Johan Nijs (JN)

VERONTSCHULDIGD: Sven De Mey (voorzitter; SDM), Els Alleman (EA), Paul Jacobs 
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AI* = action item vorige vergadering

NB = nabeschouwing

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

VV = vraag voor

WG = werkgroep

De vergadering begint om 20h30.

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* EC: lijst met namen mensen die inkopen voor school mogen doen bezorgen aan 

kinderplaneet

EC is ondertussen nog niet naar de Kinderplaneet geweest en gaat de lijst afgeven de 

eerste  keer  dat  ze  er  nog  eens  naartoe  moet.  Het  agendapunt  wordt  niet  langer 

opgevolgd.

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

(statuten etc.)

De volmachten van de bankrekeningen zijn in orde gebracht. Er werden bankkaarten 

aangevraagd op naam van EC en PDC maar ze zijn nog niet ontvangen (PDC heeft de 

papierwerk vandaag in orde gebracht bij de bank maar EC is al “in blijde verwachting 

voor morgen”).
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NB EC: EC heeft haar bankkaart ondertussen ontvangen

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 donderdag  04-10-2012  (3LJ):  workshop  reptischool  naar  aanleiding  van 

dierendag (OC €169.20)

 donderdag 27-09-2012 (3LJ, 4LJ): Hidrodoe in Herentals (OV €3.5 per leerling; 

~42 leerlingen)

 maandag 11-03-2013 (3LJ, 4LJ): Technopolis (OV €5.5 voor inkom en €0.60 

voor werkboekje per leerling; ~42 leerlingen) 

 andere activiteiten:

 meester Matthias heeft gevraagd wat het budget is voor de sportdag. Vorige 

jaren werden het springkasteel voor de kleuterschool, het springkasteel voor 

de lagere school en de treinticketten voor de Sportoase betaald door de OV. 

Er wordt gevraagd om aan de OV door te geven hoeveel de sportdag dit jaar 

zou kosten per kind alvorens we een beslissing hierover nemen.

AI Matthias Vrebos: doorgeven aan OV hoeveel sportdag kost per kind (activiteiten)

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

 Werklijst: Er wordt nagegaan hoeveel hulp er nodig is voor het schoolfeest, en 

we komen tot het volgende overzicht:

 opbouw en opruim: er werd aangegeven dat er nog 3 extra personen nodig 

zijn voor zowel de opbouw als de opruim, maar aangezien de hulp van de 

leerkrachten nog niet in rekening werd gebracht (elke leerkracht helpt ofwel 

bij de opbouw als de opruim) zou er genoeg hulp moeten zijn.

 eettenten: er worden hotdogs, pannenkoeken, ijsjes, cupcakes en fruit (zakjes 

met druiven en ballon, spiesjes van aardbeien, piratenbanaan, kerstomaatjes 

in een bekertje, popcorn in bekertje) verkocht, waarvoor er 2 personen per 

tent nodig zijn (4 personen in totaal). 
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 dranktent: er zijn mensen nodig voor het tappen, afwassen en afruimen (6 

personen in totaal).

 kassa: er zitten al twee leerkrachten en er is nog één extra persoon nodig (1 

persoon in totaal). 

We zoeken in totaal nog minimum een 4-tal helpende ouders. We gaan daarom 

toch  nog  een  briefje  meegeven  met  de  kinderen  in  de  hoop  dat  zo  ook  de 

interesse om lid te worden van de OV aangewakkerd kan worden. IVH gaat een 

prijslijst in clownversie maken.

 Materiaal: Er werden twee tenten van 3x6m zijn besteld bij  Dupont.  Er wordt 

gevraagd of de man van juf. Nancy deze partytenten kan ophalen tesamen met 

de springkastelen. De tenten zullen versierd worden met versieringen gemaakt 

door de leerlingen. Er zouden nog parasols voorzien moeten worden waarvoor 

we beroep konden doen op de tennisclub van SDV, maar die parasols hebben 

geen  voet.  We  zouden  dat  probleem  kunnen  oplossen  door  de  parasols  in 

snelbouwstenen te steken en/of in een emmer met zand. We zouden eventueel 

emmers kunnen gaan kopen tegen een spotprijs bij de Smulbeer en die vullen 

met  zand  uit  de  zandbak.  Er  werden  vandaag  7  walking-dinner  tafels 

(€47.90/stuk)  met  een  bijhorend  strak  tafelkleed  (€24.99/stuk) 

besteld/aangekocht bij  Macro in steraanbieding door EC en PDC.  Het was de 

laatste dag van de reclame, dus er moest onmiddellijk beslist worden.

NB IVH: Er werden 20 parasols besteld bij Swinnens zoals de vorige jaren dus de 

parasols  van de  tennisclub zijn  niet  nodig.  Er  werden ook geschikte bakstenen 

gevonden die kunnen dienen als  voet voor de parasols.  Er  zullen 20 stuks van 

aangekocht worden.

 Activiteiten: Er werd opgemerkt dat vorig jaar de meeste ballonnen in Duitsland 

terecht zijn gekomen (overwegend westenwind). Het is daarom wenselijk om de 

tekst op de kaartjes aan de ballonnen zowel in het Nederlands als in het Engels 

op  te  stellen.  De  lijst  met  voorstellen  voor  kleine  prijzen  voor  het 
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spelletjesparcours en de ballonwedstrijd wordt goedgekeurd (cfr. bijlage 2 van 

vorige vergadering). SVB gaat de bestelling morgen doen.

AI IVH: brief voor hulp ouders (schoolfeest)

AI IVH: prijslijst in clownversie maken (schoolfeest)

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

AI IV: kan man van juf. Nancy partytenten mee ophalen bij Dupont? (schoolfeest)

AI IV: versieringen van tenten door kinderen (schoolfeest)

AI IVH: emmers van smulbeer voor voet parasols (schoolfeest) 

AI IV: kaartjes voor ballonnenwedstrijd ook in het Engels maken (schoolfeest)

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

AI SVB: kleine prijzen voor spelletjes bestellen (schoolfeest)

Diploma uitreiking 6LJ (donderdag 28-06-2012, 18u00 Klimop en 19u30 't Haegje): 

Zoals de vorige jaren zal de OV T-shirten aankopen voor de diplomauitreiking van het 

6LJ waar ze hun namen kunnen opschrijven.

AI AS: aankopen van 22 witte T-shirten (diplomauitreiking)

Voorlopige kalender activiteiten schooljaar 2012-2013:

 dinsdag 18-09-2012: gespreksavond gemeente

 week 17-09-2012 tot 21-09-2012: “ik drink slim” (promoten van drinken water)

 zondag 23-09-2012: familieactiviteit (fietstocht)

 zaterdag 17-11-2012: spaghettiavond

 week 19-11-2012: aankopen sinterklaasfeest (er wordt voorgesteld om 1LJ, 2LJ 

en 3LJ ook een klascadeau te laten aankopen)

 dinsdag 29-01-2013: bezoek brouwerij Haacht 

 04-03-2013 tot 29-03-2013: paasactie

 woensdag 17-04-2013: opendeurdag

 werkvergaderingen  OV:  dinsdagen  11-09-2012,  02-10-2012,  06-11-2012, 

04-12-2012, 08-01-2013, 05-02-2013, 05-03-2013, 16-04-2013, 07-05-2013 en 

04-06-2013
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 algemene vergadering OV: dinsdagen 11-09-2012 en 18-06-2013

 nog te plannen: boekenbeurs, gespreksavond, schoolfeest (hangt af wanneer het 

circus vrij is)

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

NB DDJ: DDJ gaat dit overzicht in het begin van het volgend schooljaar opstellen 

omdat er tegen dan al meer aanvragen voor activiteiten zullen binnengekomen zijn

5.  Familieactiviteit (23/09/2012; verantwoordelijke: EC)

Fietstocht: De familieactiviteit wordt gepland op zondag 23-09-2012 in de hoop dat het 

dan nog goed weer is.

Fluovestjes: AS heeft een e-mail ontvangen van  www.fluojasjes.be met de volgende 

boodschap:  “Via  fluojasjes.be  kunt  handig  gebruik  maken  van  de  verhoogde 

zichtbaarheid van fluojasjes door het bedrukken van uw reclame en/of  persoonlijke 

boodschap!  Veiligheid,  zichtbaarheid  en  publiciteit  gaan  hand  in  hand  dankzij 

fluojasjes.be! Voor een vrijblijvende offerte kunt u terecht op info@fluojasjes.be of bel 

ons op het gratis nummer 0800/200 62. Prijzen voor fluojasjes: 50 voor €199, 100 voor 

€299, 250 voor €665, 500 voor €1195, 1000 voor €2290, 2500 voor €4975 en 5000 

voor €8950 (prijzen voor bedrukking in 1 kleur op 1 zijde; bedrukking in meerdere 

kleuren mogelijk  aan meerprijs;  excl.  21% BTW). De fluovestjes zijn beschikbaar in 

geel, groen en oranje. Onze troeven:

 EN 471 en EN 1150 gekeurd, kwaliteit

 Gestikte banden, duurzaamheid

 Eigen stock van min. 25.000 stuks, snelheid

 Persoonlijke orderopvolging, betrouwbaarheid

 Laagste prijs garantie, zekerheid”

TDK is ook in contact met Hilde Brems i.v.m. de aanschaf van fluovestjes maar ze 

heeft tot hiertoe nog geen concrete informatie ontvangen. We stellen als doel om de 

fluovestjes te voorzien tegen september.
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NB TDK: De fluovestjes van Klimop in Wepselaar werden aangekocht bij de firma 

Aprintex  BVBA,  Zomerstraat  1,  8820  Torhout  (http://www.aprintex.be).  De 

eenheidsprijs was €2.99 (excl. 21% BTW). 

6.  Speelplaats

Tuinhuis: EC en PDC hebben vandaag (08-05-2012) twee tuinhuizen besteld bij Makro. 

Uiteindelijk  hebben  ze  niet  geopteerd  voor  het  “Tuinhuis  Villach  505x320cm” 

aangezien het duurder geworden is (het kost ondertussen €1449 i.p.v. €1249) en de 

verkoopster  zich negatief  uitliet  over  de tuinhuizen van Villach en ons aangeraden 

heeft om te kiezen voor “Blokhut Veneto (504x294cm)” voor een prijs van €1599. Het 

is een gelijkaardig maar degelijker model met als specificaties: dikte planken 28 mm; 

dubbele deur met raamverdeling en glas;  2 ramen in de voorkant met glas, zowel 

draai- als kiepstand; metalen drempelstrip; levertermijn 4 weken; garantie 5 jaar (zie 

www.makro.be). Bovendien hadden we kortingsbonnen van 15% gekregen waardoor 

de tuinhuizen uiteindelijk slechts €100 duurder zijn dan de oorspronkelijk afgesproken 

prijs.  Er  was  tijdens  de  vergadering  enige  twijfel  of  de  voorziene  plaats  voor  het 

tuinhuis  van  de  lagere  school  wel  degelijk  voldoende  groot  is.  Het  zou  dringend 

nagemeten moeten worden zodat de bestelling van het tuinhuis voor de lagere school 

indien nodig nog tijdig geannuleerd zou kunnen worden.

 

AI JVP: opmeten plaats voor tuinhuis lagere school (speelplaats)
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NB KS: Het betegelde stukje aan de klas van meester Geert is 510x280cm. Er zou 

iets met een breedte van 300cm op gezet kunnen worden, maar daar waar de 

tegels aansluiten op de speelplaats is het niet helemaal vlak...

NB PDC: Uit de afbeeldingen van het tuinhuis (zie hierboven) valt af te leiden dat 

het grondvlak van het tuinhuis  een oppervlakte heeft  van 484x274cm. Het dak  

(uitstekende stukken inclusief) beslaat een oppervlakte van 518x374cm. Rekening 

houdend met de 10cm dat het dak naar achter uitsteekt is er een grondvlak van  

484x284cm  nodig.  Het  lijkt  onnodig  om  de  bestelling  te  annuleren  voor  de 

momenteel nog ontbrekende 4cm...

7. Opvang

DDJ  en  EC  hebben  beslist  om  één  keer  per  trimester  samen  te  zitten  met  de 

begeleiders van de opvang. Er zal telkens één item op tafel gegooid worden om samen 

te bespreken en om tot een gezamenlijk  compromis  te komen. De OV gaan in de 

laatste week van juni eens samenkomen met de begeleiders van de opvang voor een 

drink in café “De Zwaan” in Wespelaar. EC gaat per e-mail een datum afspreken. EC 

heeft een e-mail gestuurd naar de kandidaat begeleider voor de opvang maar er is tot 

hiertoe nog geen reactie op gekomen. De lijst  van de wensen van speelgoed voor 

opvang zal  nog  aangevuld  worden  met  wensen van  de  lagere  school  alvorens  de 

aankopen te doen.

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

AI IV: lijst speelgoed voor speelplaats lagere school (speelplaats)

8. Varia 

Er werd ook nog eens aangekaard dat de aanwezigen voorstander zouden zijn om de 

ouders de keuze te laten tussen informatie-uitwisseling per brief of per e-mail. Dat is al 

eens voorgesteld tijdens één van de vorige vergaderingen maar er is achteraf geen 

gevolg meer aan gegeven.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 8



AI  IV:  bespreken  informatie  per  e-mail  i.p.v.  brief  op  personeelsvergadering 

(activiteiten)

NB GV: Niet iedereen heeft computer en sommige mensen durven het niet meer 

zeggen  als  dat  het  geval  is.  Bovendien  is  het  niet  zo  dat  iedereen  met  een 

computer elke dag zijn/haar e-mail leest. Er zijn ook mensen die constant van e-

mail adres veranderen en dat moet bijgehouden worden. Ook al is het e-mail adres 

juist,  het gebeurt  nog regelmatig dat e-mails terugkomen (bv. omwille  van een 

volle inbox). Het is dus niet zo eenvoudig als het lijkt.

(AS, IV, JN, IV en SVB verlaten vergadering om 22h55)

DEEL 2: OV

9.  OV-materiaal

Uitlenen van de partytenten van de OV voor het werk van SDM wordt (uitzonderlijk) 

goedgekeurd voor een bedrag van €35/tent met een waarborg van €75. We zijn echter 

van mening dat bedrijven het  nodige  budget  zouden moeten hebben om dergelijk 

materiaal elders te huren. Het opstellen van een lijst  van uitleenbeer OV-materiaal 

door de leden van de OV voor privé-doeleinden in familie- en vriendenkring met de 

bijhorende  bedragen  wordt  uitgesteld  tot  de  eerste  vergadering  dat  de 

materiaalmeester aanwezig is. Er bestaat een dergelijke lijst van de gemeente waarop 

we ons kunnen laten inspireren qua prijzen. 

AI EC: onkostennota uitlenen partytenten opmaken (OV-materiaal)

10.Algemene vergadering

Er wordt beslist om de algemene vergadering te vervroegen naar dinsdag 05-06-2012 

om 20u00 zodat ze gecombineerd kan worden met de laatste werkvergadering van het 

schooljaar 2011-2012. Voorlopig heeft de secretaris de volgende kandidaturen voor de 

bestuursfuncties ontvangen:

 voorzitter: Karen Schouteden
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 penningmeester: Ellen Camerlinck

 secretaris: Peter De Cat

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

kenbaar maken aan PDC ten laatste vrijdag 18-05-2012 (algemene vergadering)

AI PDC: uitnodigingsbrief op maandag 21-05-2012 (algemene vergadering)

NB: SVM heeft zich ook kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter

11.Financieel overzicht april 2012

Het financieel overzicht van april 2012 wordt uitgesteld tot de werkvergadering van 

05-06-2012  aangezien  de  penningmeester  momenteel  niet  online  kan  bankieren 

omwille van het ontbreken van een bankkaart.

12.Varia (deel 2)

 OV-uitstap: Er wordt voorgesteld om met de vaste leden van de OV gezamenlijk 

te gaan bowlen, al dan niet met partners en kinderen.

 Informele  slotvergadering: Zoals  de  vorige  twee schooljaren  plannen we een 

informele slotvergadering in juli 2012. De datum zal afgesproken worden tijdens 

de volgende werkvergadering.

De vergadering wordt afgesloten om 23h15.
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13. Volgende vergaderingen:

De eerste algemene vergadering van v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje van het 

schooljaar 2011-2012 zal doorgaan op dinsdag 05-06-2012 om 20h00 in de refter van 

’t Haegje.

Agendapunten voor algemene vergadering:

1. Evaluatie van het aflopende werkjaar

2. Verkiezing van het bestuursleden van het komende werkjaar

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

schooljaar  2011-2012  zal  doorgaan  op  dinsdag  05-06-2012  aansluitend  op  de 

algemene vergadering in de refter van ’t Haegje.

Agendapunten voor volgende werkvergadering:

Deel 1 (OV + leerkrachten):

3. Goedkeuring van de agenda

4. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

5. Opvolging action items

6. Activiteiten school

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

 diploma uitreiking 6LJ (donderdag 28-06-2012)

 voorlopige kalender activiteiten schooljaar 2012-2013

7. Speelplaats

8. Opvang

9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

8.  OV-materiaal

9.  Financieel overzicht april en mei 2012

10. Varia (deel 2)

11. Volgende vergadering (OV-uitstap, informele slotvergadering)
 

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de 

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

mailto:secretaris@ovthaegje.be

