
Verslag werkvergadering 05-06-2012

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (20u15)

AANWEZIGEN: Ellen  Camerlinck  (penningmeester;  EC),  Peter  De  Cat  (secretaris; 

PDC),  Thu Dang Kim (TDK), Karen Schouteden (KS),  An Sevenants (AS), Johan Van 

Puymbrouck (JVP), Isabelle Verhaert (IVH), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Sofie De 

Hondt (zorgjuf; SDH), Mathias Vrebosch (meester LO; MV)

VERONTSCHULDIGD: Sven De Mey (voorzitter; SDM), Stefan De Voeght (SDV), Sigrid 

Op de Beeck (SODB), Paul Jacobs (PJ; schepen van onderwijs)

AFWEZIG: 

Agendapunten:

DEEL 1 (OV + leerkrachten)............................................................................................1

DEEL 2: OV......................................................................................................................8

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 20h45.

DEEL 1 (OV + leerkrachten)

1.  Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
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2.  Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt  goedgekeurd na toevoeging van een 

zinnetje over het voorstel van Johan Nijs voor een bezoek aan de brouwerij van Haacht 

bij Varia (deel 1).

3.  Opvolging action items en vragen

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

(activiteiten)

DDJ  gaat  polsen  bij  de  andere  scholen  van  de  scholengemeenschap  hoe  zij  het 

verspreiden van de informatie naar de ouders toe aanpakken (per brief, per e-mail of 

een mix van beide). In principe is hij er niet tegen om ook de electronische middelen 

aan te wenden om de papierberg te verkleinen.

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 Technopolis (2KK): €7.40 per kleuter (OV €6.40 per kleuter) 

 Planckendael (2KK): Moet nog bekeken worden na het doorgeven van de prijs

 Hollemanshoekje  (1KK,  2KK,  3KK):  Moet  nog  bekeken  worden  na  het 

doorgeven  van  de  prijs.  Vroeger  werd  het  integraal  betaald  door  de  OV 

omwille van de maximumfactuur in combinatie met het zwemmen voor 3KK 

maar de bedragen van de maximumfactuur zijn verhoogd dus er wordt van 

uitgegaan dat het geen probleem zal zijn mocht er €1 gevraagd worden aan 

de ouders van alle kleuters.

 sportdag lagere school

 andere activiteiten:

 de sportdag van de kleuters werd volledig betaald door het OV 
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 aankopen  geschenkjes  tijdens  de  vakantie  voor  jarige  leerlingen 

(€1.5/leerling)

 cadeau Sint: €100/klas voor kleuterschool (€500 in totaal) + €5/leerling voor 

1LJ, 2LJ, 3LJ

Vanaf  volgend  schooljaar  zal  juf.  Astrid  alle  administratie  van  de  uitstappen  doen 

waardoor  het  veel  gemakkelijker  zal  zijn  om  een  up-to-date  overzicht  van  de 

uitstappen bij te houden.

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

Alle aanwerzigen waren het erover eens dat het schoolfeest een heel groot succes 

was.  Het  was  veel  leuker  dan  vorig  schooljaar  omwille  van  de  optredens  van  de 

kinderen.  De  organistie  verliep  veel  duidelijker  dankij  de  vooraf  gemaakte 

taakverdeling: de OV doet de catering, de school doet de rest. 

Positieve opmerkingen door buitenstaanders (met dank aan de ouders van KS, die hun 

opmerkingen per brief hebben doorgegeven):

 Veel mensen waren er positief over dat het schoolfeest op een zaterdag was.

 De presentator was fantastisch en het podium was goed (niet te laag). 

 Er was een grote hoeveelheid en diversiteit aan speelgoed waaruit de kinderen 

konden kiezen bij het binnenbrengen van hun armbandje. Armbandjes zijn veel 

gemakkelijker  om mee te werken dan de stempelkaarten zoals  bij  de vorige 

edities. 

 Het rechthouden van de parasols met een baksteen met een gat erin werkte 

uitstekend.

 Fruitstokjes maken is een heel goed en gezond idee. Het zou wel beter zijn om 

ze gekoeld te serveren. Ook de cupcakes waren zéér lekker. Het bakken van 

pannekoeken gaat traag, maar het was goed weer waardoor de wachtrijen toch 

kort gehouden konden worden. 

 De clown met ballonnekes was zeer sympathiek en enthousiast. Het was enkel 

jammer dat er redelijk  lang aangeschoven moest worden,  zeker in het begin 

toen hij met zijn act begon. 
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Aandachtspunten voor een volgende editie:

 De eerste uren van het schoolfeest waren rustig omdat de optredens pas om 

16u begonnen. Het zou beter zijn om de optredens al om 15u te laten beginnen.

 De opstelling zou nog verbeterd kunnen worden want het was voor veel ouders 

niet duidelijk waar de kassa zich bevond. Het zou logischer zijn om de kassa en 

de speelgoedtent aan de kant van de ingang te plaatsen en de eettent aan de 

kant van het podium.

 Er zouden betere afspraken gemaakt moeten worden binnen de toogploeg. Op 

een bepaald moment was er  een groot  tekort  aan glazen en werden er ook 

glazen uit de refter in roulatie gebracht, maar er werd tijdens de vergadering 

opgemerkt dat er een deel van de glazen van Swinnens nog ongebruikt in de 

gang van het gebouw van het 5LJ en 6LJ stonden... 

 Er was een tekort aan drank. De hadden nochtans dezelfde hoeveelheid drank 

besteld als vorig jaar en toen was er veel drank over... maar toen waren er geen 

optredens van de kinderen en was het weer minder goed (veel wind). 

 De toog was te klein om efficiënt te kunnen werken (er was geen plaats om 

gevulde glazen klaar te zetten). Het systeem van een doorgeeftoog (cfr. musical 

van twee jaar geleden) zou een beter alternatief zijn. 

 Er wordt voorgesteld om te werken met vaten bier i.p.v. met flesjes.

 De  drank  was  niet  koud  dus  het  zou  beter  zijn  om  al  de  avond  voor  het 

schoolfeest de dranktent op te stellen en de frigo's te vullen.

 De hotdogs waren redelijk snel op (omstreeks 17u). Er werden er in totaal een 

200-tal verkocht (6 blikken van 32 worsten). EC heeft de vraag gekregen of er 

frietjes waren. DDJ zou voorstander zijn van een popcornmachine (cfr. Klimop). 

 Partytenten  zijn  eigenlijk  niet  stevig  genoeg als  dranktent.  We hadden twee 

partytenten van 3x6m gehuurd bij Dupont, maar één ervan was onbruikbaar: het 

bovenzeil en vier van de zes poten ontbraken (afgebroken).
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 De  leden  van  de  OV  zouden  in  de  toekomst  zelf  met  Wilfried  Coppens 

(0478/337468)  moeten  bespreken  of  hij  de  bekabeling  al  op  voorhand  kan 

klaarleggen.

DDJ  gaat  tijdens  de  personeelsvergadering  vragen  wat  de  leerkrachten  van  het 

schoolfeest vonden. Er moet nog nagegaan worden welke formule er volgend jaar zal 

komen:  musical,  circus...  We gaan bedankingskaartjes  meegeven met  de  kinderen 

voor de ouders die komen helpen zijn.

AI IVH: aankopen bedankingskaartjes voor helpers (schoolfeest)

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

AS heeft  T-shirten aangekocht  waar de leerlingen van het  6LJ  hun namen kunnen 

opschrijven. De catering (dranken en hapjes) wordt door de school georganiseerd. Juf. 

Marita gaat controleren of de textielstiften nog werken. Als dat niet het geval is zullen 

er nieuwe aangekocht worden op kosten van de OV.

Voorlopige kalender activiteiten schooljaar 2012-2013: 

De volgende items komen erbij of werden gewijzigd t.o.v. de lijst in het verslag van de 

werkvergadering van 08-05-2012:

 woensdag 24-10-2012 en donderdag 25-10-2012: grootouderfeest

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

 nog  te  plannen:  infomoment  in  september,  boekenbeurs,  gespreksavond, 

schoolfeest (eventueel op 01-06-2012, maar dat hangt nog af wanneer het circus 

vrij is)

AI DDJ: overzicht activiteiten in begin schooljaar opstellen en doorsturen naar PDC  

(activiteiten)

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

Fluovestjes: We willen hetzelfde systeem invoeren als in Klimop. De leerlingen krijgen 

er een fluovestje bij de inschrijving in de school na betaling van een waarborg. De 

waarborg wordt terugbetaald bij de inlevering van het fluovestje bij het verlaten van 
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de school. We willen werken met één maat voor de kleuterschool (120 fluovestjes) en 

één maat voor de lagere school (130 fluovestjes) met bedrukking in één kleur.

AI  TDK:  offerte  vragen  voor  250  fluovestjes  (120  voor  kleuterschool;  130  voor  

lagere school; bedrukking in één kleur) (familieactiviteit)

6.  Speelplaats

Tuinhuis: Op donderdag 07-06-2012 worden de tuinhuizen geleverd.  De tuinhuizen 

zullen  tijdens  de  zomervakantie  geplaatst  worden  door  medewerkers  van  de 

gemeente. Er wordt opgemerkt dat door het plaatsten van het tuinhuis in de lagere 

school de huidige plaats van het podium tijdens het schoolfeest in het gedrang komt. 

Ofwel moeten we het podium dan meer naar voor schuiven of er een alternatieve 

plaats voor zoeken.

Speeltuigen: De  nieuwe  speeltoestellen  van  de  speelplaats  van  de  lagere  school 

werden  gekeurd.  Er  moet  wel  een  zachte  ondergrond  voorzien  worden.  Er  werd 

gekozen voor schors. De aanpassing zal gedaan worden door de gemeente. 

7. Opvang

Materiaal: Op de AV van dinsdag 11-09-2012 zal er vastgelegd worden welk budget er 

beschikbaar is voor materiaal voor de speelplaats en de opvang.

Begeleiders: DDJ en EC hebben samengezeten met de begeleiders van de opvang. Er 

werd besproken hoe het eten op woensdagmiddag georganiseerd moet worden. “Mag 

je een kleuter verplichten om het eten op te eten?” Als je dat niet doet, dan eten 

sommige kleuters niet genoeg, hebben ze al terug honger om 13u30 en worden ze 

lastig want het is pas koekjestijd om 15u. Er werd besloten om hetzelfde systeem te 

gebruiken als voor de warme maaltijden op de andere schooldagen: de kinderen die al 

na 25 minuten klaar zijn met eten mogen buiten gaan spelen (één begeleider) terwijl 

de anderen nog blijven verder eten (één begeleider). Er werd ook afgesproken dat er 

geen huiswerk gemaakt mag worden vóór 13u. De gemaakte afspraken werden echter 

achteraf niet altijd opgevolgd (DDJ heeft het met eigen ogen gezien)... en er is wrevel 
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ontstaan tussen de begeleiders. Suzanne gaat volgend schooljaar 4/5e werken, dus 

het is  nog niet  zeker of  er nog warme maaltijden aangeboden kunnen worden op 

woensdagen.  Tijdens  het  schoolfeest  heeft  er  een  mevrouw  (Michelle)  zich 

aangeboden om als begeleider te komen werken voor onze buitenschoolse opvang. Zij 

kan werken in het systeem van de PWA-cheques, is altijd beschikbaar ('s morgen, 's 

avonds  én  op  woensdagnamiddag)  en  al  haar  papieren  zijn  in  orde.  Ze  zou  dus 

onmiddellijk ingeschakeld kunnen worden in het begeleidersteam. Er wordt besloten 

dat we duidelijke regels moeten vooropstellen voor het schooljaar 2012-2013 waaraan 

de begeleiders zich moeten houden. Als dat niet kan, dan stopt de samenwerking met 

onze school... Het is duidelijk dat er zo snel mogelijk samengezeten moet worden met 

de begeleiders van de opvang om te vermijden dat de situatie nog verder escalereert.

AI  DDJ  &  EC:  samenzitten  met  begeleiders  opvang op maandag 11-06-2012  of  

woensdag 13-06-2012 (opvang)

Er werd in de laatste week van het huidige schooljaar geen geschikte datum gevonden 

om  een  bedankingsdrink  te  organiseren  voor  de  begeleiders  van  de  opvang 

voornamelijk omdat de drukte rond Rock Werchter al begint op woensdag 27-06-2012. 

Er werd besloten om een Doodle te starten om een datum te prikken in de voorlaatste 

week van juni.

AI EC: Doodle voor drink met begeleiders opvang voorlaatste week juni (opvang) 

8. Varia 

 Verzekering:   De  v.z.w.  Oudervereniging  GBS  't  Haegje  werd  erkend door  de 

provincie als een vrijwilligers-organisatie. We kunnen nu genieten van een gratis 

verzekering  voor  100  vrijwilligersdagen.  Er  kunnen  100  vrijwilligersdagen 

bijgekocht worden. Het moet elk kalenderjaar opnieuw aangevraagd worden. 

 Veiligheid aan kleuterschool:   EC werd aangesproken door een moeder die de 

veiligheid aan de kleuterschool wilde aanklagen. DDJ gaat voorstellen aan het 

schoolbestuur om vanaf het schooljaar 2012-2013 de poort aan de kleuterschool 

dicht te houden voor auto's. Enkel de kleine poortjes ernaast blijven open voor 
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voetgangers en fietsers. Indien we groen licht krijgen van de gemeente, zal de 

nieuwe regel opgenomen worden in het schoolreglement. Er wordt aangenomen 

dat het dichthouden van de poort voor auto's tijdens de eerste weken van het 

schooljaar aanleiding zal geven tot frustraties bij ouders, maar er wordt gehoopt 

dat het zal leiden tot een mentaliteitsverandering en dat de grote parking aan de 

lagere  school  gebruikt  zal  worden  als  alternatief.  Er  wordt  gedacht  aan  de 

oprichting van een werkgroep “Verkeer”. 

AI DDJ: brief meegeven met alternatieven veiligheid aan kleuterschool (varia)

 Vaste leden van de OV:   AS zal de OV na dit schooljaar verlaten aangezien haar 

kinderen overstappen naar de lagere school in Haacht Station (is voor hen véél 

dichterbij). AS is op zoek naar een vervanger voor de vertegenwoordiging van 

het LOK. Ook TDK gaat volgend jaar wat gas terugnemen. JVP neemt haar functie 

als materiaalmeester over. SDH wordt opgenomen als nieuw vast lid van de OV.

(DDJ, SDH, MV en TDK verlaten vergadering om 23h10)

DEEL 2: OV

9.  OV-materiaal

Het overlopen van de lijst van het OV-materiaal en het bepalen van huurprijzen voor 

het uitlenen ervan wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.

10. Financieel overzicht april en mei 2012

 Belangrijkste inkomsten april  2012:  €844.80 (opvang), €520 (sneeuwklassen), 

€164.42  (Tutti Frutti Klimop)

 Belangrijkste uitgaven april  2012:  €340 (opvang),  €508.10 (tijdschriften),  €94 

(Tutti  Frutti),  €2090  (sneeuwklassen),  €133.10  (schoolfeest:  springkastelen), 

€12.50 (bankkosten), €50.02 (drank gespreksavond)

 Belangrijkste inkomsten mei 2012: €1676.20 (opvang), €300 (sneeuwklassen)
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 Belangrijkste uitgaven mei  2012:  €340 (opvang),  €450.35 (Tutti  Frutti),  €121 

(schoolfeest), €2718.32 (tuinhuizen), €224.93 (makro: tafelkleden + voorschot 

statafels), €220.23 (verzekering vrijwilligers)

We hadden op het einde van het schoolfeest €3991.65 in kas hetgeen meer dan €1500 

meer is dan tijdens de editie van vorig schooljaar. Aangezien er nog kosten betaald 

moeten  worden  kan  er  voorlopig  nog  geen  eindafrekening  van  het  schoolfeest 

gemaakt worden.

11. Varia (deel 2)

 OV-uitstap:   Tijdens de werkvergadering van 08-05-2012 werd er voorgesteld om 

met de vaste leden van de OV gezamenlijk  te gaan bowlen, al dan niet met 

partners en kinderen, maar tot hiertoe werd er nog geen datum voor vastgelegd. 

AI JVP: Doodle voor OV-uitstap (varia)

 Informele slotvergadering:   Naar analogie van de vorige twee schooljaren willen 

we een informele slotvergadering plannen in juli 2012, maar tot hiertoe werd er 

nog geen datum noch lokatie voor vastgelegd.

AI KS: Doodle voor informele slotvergadering (varia)

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

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

schooljaar  2012-2013  zal  doorgaan  op  dinsdag  11-09-2012  aansluitend  op  de 

algemene vergadering die begint om 20h00 in de refter van ’t Haegje.

Agendapunten voor volgende werkvergadering:

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

 infomoment (datum nog te bepalen)

 gespreksavond gemeente (dinsdag 18-09-2012)

 “ik drink slim” (week 17-09-2012 tot 21-09-2012)

 kalender activiteiten schooljaar 2012-2013

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

6. Spaghettiavond (za 17/11/2012; verantwoordelijke: nog te bepalen)

7. Speelplaats

8. Opvang

9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

8.  OV-materiaal

9.  Financieel overzicht juni, juli en augustus 2012

10.  Varia (deel 2)

11.  Volgende vergadering
 

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de 

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