
Verslag werkvergadering 02-07-2012

LOCATIE (TIJDSTIP): ten huize Van Puymbrouck-Schouteden (20u00)

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

PDC), Karen Schouteden (KS), Johan Van Puymbrouck (JVP)

VERONTSCHULDIGD: Thu Dang Kim (TDK), Sigrid Op de Beeck (SODB) 

AFWEZIG: Sven De Mey (voorzitter; SDM), An Sevenants (AS), Isabelle Verhaert (IVH)
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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 20h20.
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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*  IVH: aankopen bedankingskaartjes voor helpers (schoolfeest)

AI* TDK: permanente bedankkaartjes op basis van die van groep-T (schoolfeest)

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

lagere school; bedrukking in één kleur) (familieactiviteit)

Er is niet geweten of deze AI's werden uitgevoerd of niet...

4. Statuten

We moeten het bestuur  dat tijdns  de algemene vergadering van 05-06-2012 werd 

verkozen  voor  het  komende  werkjaar  (01-09-2012  t.e.m.  31-08-2013)  nog  laten 

verschijnen  in  het  Belgisch  staatsblad.  In  principe  moet  dat  één  maand  na  de 

verkiezing, maar aangezien de verkozen bestuursleden pas aan de macht komen in 

september is het niet duidelijk wanneer het nu juist moet gebeuren. Er wordt besloten 

om het zo snel mogelijk in orde te maken.

AI EC: invullen papieren voor nieuw bestuur in Belgisch staatsblad (statuten)

AI af te spreken: binnenbrengen papieren in Rechtbank van Koophandel (statuten)

5. Activiteiten school

Evaluatie  Diploma  uitreiking  6LJ (dinsdag  26-06-2012,  18u00  Klimop  en  19u30  't  

Haegje): 

Er is niemand van de aanwezigen leden van de OV naar de diploma uitreiking geweest.
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Voorlopige kalender activiteiten schooljaar 2012-2013: 

Er  werden  verantwoordelijken  aangesteld  voor  de  werkgroepen  van  de  grote 

activiteiten voor het schooljaar 2012-2013 :

 zondag 23-09-2012: familieactiviteit (fietstocht) → Ellen Camerlinck

AI EC: vergadering beleggen voor familieactiviteit (familieactiviteit)

 zaterdag 17-11-2012: spaghettiavond → Karen Schouteden

 04-03-2013 tot 29-03-2013: paasactie → Peter De Cat

 ??-??-2013: schoolfeest → Isabelle Verhaert (mits haar toestemming)

Tot  onze grote spijt  zal  AS de OV verlaten...  en zullen we ook niet  langer kunnen 

genieten van de versnaperingen die ze elke vergadering meebracht. Het is uiteraard 

geen verplichting om te zorgen voor de catering tijdens de werkvergaderingen van de 

OV, maar PDC wil gerust wel eens een taart meebrengen...

Het idee van het organiseren van een fuif wordt opnieuw op de tafel geworpen. To be 

continued...

6.  Opvang

Bedankingsdrink: Op donderdag 21-06-2012 vanaf 20u00 was er een bedankingsdrink 

voor de begeleiders van de opvang in café “De Zwaan” in Wespelaar. Er waren slechts 

twee leden van de OV aanwezig (KS en EC). Er werd opgemerkt dat we er tijdens de 

volgende edities moeten op letten dat de leden van de OV en de begeleiders van de 

opvang goed gemixt moeten zitten om gemengde gesprekken te stimuleren want deze 

keer was er na een tijdje geen interactie meer tussen de begeleiders van de opvang 

en de leden van de OV en heeft de bijeenkomst zijn doel een beetje gemist... 

Begeleiders: Michelle De Pauw wil zich een heel jaar engageren voor de opvang. Het 

wordt hoe langer hoe duidelijker dat Martine en Brigitte niet langer meer willen (en 

kunnen) samenwerken. Hilde heeft zich aangeboden om te gaan werken bij Hop-la! 

dus de kans is groot dat we haar kwijt gaan zijn in september. Er wordt besloten om 

Martine vriendelijk te bedanken voor bewezen diensten...

AI EC: besluiten doorgeven aan DDJ (opvang)
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7. Financieel overzicht juni 2012

● Belangrijkste inkomsten juni 2012: €1062.60 (opvang), €5095 (sneeuwklassen), 

€289.50 (tijdschriften), €551.47  (Tutti Frutti), €4252.15 (schoolfeest)

● Belangrijkste  uitgaven  juni  2012:  €340  (opvang),  €259  (uitstap;  sportdag 

kleuterschool),  €220  (sneeuwklassen),  €358.07  (tijdschriften),  €380.50  (Tutti 

Frutti),  €1186.75  (schoolfeest),  €1.16  (bankkosten),  €498.17  (varia;  €327.89 

statafels, €54.78 T-shirts, €25.40 drink OV+opvang, €80 lidgeld VCOV)

AI EC: langsgaan bij Swinnens voor verschil eenheidsprijs op factuur en op offerte 

aan te kaarten (schoolfeest).

8. Varia 

 Website:   Er wordt besloten om aan onze webmaster de vragen om enkele leden 

van  de  OV verantwoordelijk  te  maken  voor  een  stuk  van  de  inhoud  van de 

website om er zo gezamelijk voor te zorgen dat ze up-to-date blijft.

 Aankondigingsbord:   We hebben de indruk dat  het huidige  aankondigingsbord 

zijn  functie  mist...  De  goede  werking  ervan  is  nochtans  belangrijk  voor  een 

optimaal contact met de ouders. We zouden willen voorstellen om iets “valven”-

achtigs  proberen  te  voorzien  aan de  poorten  (zowel  kleuterschool  als  lagere 

school).

 Bedanking:   Er zal nog iets voorzien worden voor AS (verlaat de vereniging) en 

voor SDM (voorzitterschap)...

De vergadering wordt afgesloten om 23h15.
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9.  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: KS)

7. Fuif

8. Speelplaats

9. Website

10.Opvang

11.Veiligheid aan de kleuterschool

12.Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

13.OV-materiaal

14.Financieel overzicht juli en augustus 2012

15. Varia (deel 2)

16. Volgende vergadering
 

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de 

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

mailto:secretaris@ovthaegje.be

