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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 20h50.

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

TDK wilde het bedankkaartje van de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje baseren op 

het bedankkaartje van groep-T maar dat bleek te ingewikkeld aangezien er teveel 

verwijzingen naar groep-T op staan. Er wordt voorgesteld om het eenvoudig te 

houden. We kunnen bv. het logo van de vereniging en “Bedankt” op een gekleurd 

kaartje zetten zodat je op de achterkant nog kan schrijven wat je wil. KS (als 

specialiste in kaligrafie) gaat zich ermee bezig houden.

AI KS: ontwerpen van bedankingskaartjes
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Ballonwedstrijd: Er is maar één kaartje teruggestuurd van de ballonwedstrijd, nl. dat 

van Victor uit de 2KK. Hij wordt bij deze uitgeroepen tot winnaar en zal een Bongo-bon 

krijgen als prijs. Er moet geëvalueerd worden of het wel de moeite loont om nog een 

ballonwedstrijd te doen want er waren maar weinig kinderen die een ballon opgelaten 

hebben, waarschijnlijk omdat het de enige betalende activiteit tijdens het schoolfeest 

was. Er wordt voorgesteld om ook toe te laten om een e-mail te laten sturen door de 

vinders om te vermijden dat kaartjes niet teruggestuurd worden omdat het te 

omslachtig of te duur zou zijn. 

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 Afrikamuseum (5LJ): workshop voor € 90 voor de hele klas

 Planckendael (5LJ): € 12 per leerling

 Halloweenbeproeving (1LJ, 2LJ): € 5 per leerling

 Hidrodoe (thema water; 3LJ, 4LJ; 27-09-2012): € 4.5 per leerling

 workshop “reptischool” (3LJ): € 187.20 in totaal

 Technopolis (3LJ, 4LJ; 11-03-2013): € 7.1 per leerling

 witloofmuseum (3LJ): €5 per leerling

 verteltent en auteurslezingen van Guy Daniels (hele school; 09-11-2012): € 

2.95/kind + € 0.35 per km voor het vervoer van Guy Daniels zelf 

 verteltheater (Kreejater) “Weg van beer” (hele school; 28-11-2012): € 400 + 

€ 0.35 per km voor vervoer

 Jules op bezoek (1KK; 04-02-2012): € 5.50 per kleuter

 boerderijbezoek “het ollemanshoekje” in Herselt (hele school; 10-06-2012): € 

8 per kleuter

 andere activiteiten:

 provinciehuis (5LJ): gratis

 Gent (5LJ): gratis
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 Schaatsen ter gelegenheid van Sinterklaas (4LJ, 5LJ, 6LJ): volledig betaald 

door OV

Infomoment (do 13-09-2012): KS gaat een presentatie geven, dus we hebben een 

projector nodig. TDK gaat ervoor zorgen dat we, net zoals vorig jaar, een projector van 

groep-T kunnen gebruiken. We gaan opnieuw per werkgroep een papier op de tafel 

leggen waar de ouders die eraan willen meewerken hun naam kunnen opschrijven. We 

gaan ook een oproep doen om ervoor te zorgen dat elke klas vertegenwoordigd wordt 

door (minstens) één ouder in de OV. We hebben nog iemand nodig voor het 1LJA, 4LJ, 

5LJ en 6LJ. Er wordt afgesproken dat enkele leden van de OV donderdag nog voor het 

begin van de lessen de walking-dinner tafels naar beneden zullen halen. We gaan 

terug briefjes bij het buitengaan van de sportzaal  uitdelen met een uitnodiging voor 

de volgende vergadering en een bonneke voor een gratis drankje.

AI EC: uitnodigingsbriefjes volgende werkvergadering (infomoment)

AI KS: presentatie over OV (infomoment)

AI KS & JVP: walking-dinner tafels klaarzetten op donderdagochtend (infomoment)

Gespreksavond gemeente (di 18-09-2012): Alle ouders hebben een uitnodiging 

gekregen voor de gespeksavond die op di 18-09-2012 georganiseerd wordt door de 

gemeente. Mevr. Dewitte (orthopedagoge en gedragstherapeute aan de KUL) komt om 

20u een voordracht geven over “Opvoeden van drukke kinderen, moeilijk maar niet 

onmogelijk” in Studio 2000 (niet in het ontmoetingscentrum zoals eerder 

aangekondigd, want het is nog niet af).

(PJ komt binnen om 21u20 en is gebleven tot 21h45; we hebben agendapunt 12 eerst 

besproken)

“Ik drink slim” (week van ma 24-09-2012 tot vr 28-09-2012): Deze week staat in het 

teken van het promoten van het drinken van water. Op het einde van de week krijgen 

de leerlingen een drinkbus met als bedoeling dat ze die zoveel mogelijk gebruiken om 

(kraantjes)water mee naar de school te brengen. 
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Kalender activiteiten schooljaar 2012-2013: KS gaat een brief opstellen met een 

overzicht van de activiteiten die tijdens het schooljaar 2012-2013 georganiseerd zullen 

worden door de OV. Het is de bedoeling om de ouders zo snel mogelijk op de hoogte te 

brengen van onze activiteiten omdat het dan niet zo erg zou zijn mochten 

uitnodigingsbrieven later dan gewoonlijk meegegeven worden met de kinderen. 

Bijlage 1 bevat de huidige versie van de activiteitenkalender voor het schooljaar 2012-

2013. 

AI KS: brief opstellen met overzicht OV-activiteiten opstellen (activiteiten)

AI KS: activiteitenkalender 2012-2013 doormailen naar bestuur OV (activiteiten)

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

De inschrijvingen voor de familieactiviteit zijn begonnen, en er is direct een probleem: 

er is een inschrijving binnengekomen maar zonder betaling. Het stond blijkbaar niet 

duidelijk genoeg op de uitnodigingsbrief. De politie wil dat we hen de fietsroutes 

doorgeven om te kunnen beslissen of er politiebewaking nodig is aan gevaarlijke 

oversteekplaatsen. We mogen gebruik maken van wegkapiteins (moeten meerderjarig 

zijn). Er is nog hulp nodig: 3 als wegkapitein, 2 voor aan de kassa bij het vertrek, 2 

voor aan de kassa bij de aankomst, 2 voor aan de bar bij de aankomst en 1 voor aan 

de tafel voor het maken van de vlaggetjes. Het is niet duidelijk of Sigrid Op de Beeck 

kan zorgen voor oude lakens of niet. We zoeken nog sponsoring voor appels en water. 

We gaan de appels aankopen bij een in Wakkerzeel (€ 1 per kilogram) waar DL ook 

naartoe zal gaan voor de aankopen voor “green” (zie hieronder). Bij de aankomst gaan 

we geen hotdogs maar wel chips en drank+taart voorzien.

AI EDH: kopies inschrijvingsbrief maken voor juffen (familieactiviteit)

VV SODB: kan je zorgen voor oude lakens? (familieactiviteit) 

AI DL, KS & EC: za 15-09-2012 om 10h samenkomst voor aankoop appels  

(familieactiviteit)

6.  Spaghettiavond (za 17-11-2012; verantwoordelijke: KS)
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De man van IW heeft veel ervaring met het koken voor spaghettiavonden (voor  club 

van gevechtsporten). Ook door Klimop in Wespelaar wordt er al jaren een 

spaghettiavond georganiseerd dus daar kunnen we ook om nuttige tips vragen. Er 

moet afgesproken worden met juf. Marita wanneer we een informatiemoment kunnen 

houden met de ouders van het 6LJ. Er wordt van hen verwacht dat ze meewerken 

aangezien de opbrengst gebruikt zal worden om de sneeuwklassen mee te sponsoren. 

De uitnodigingsbriefjes zullen op ma 05-11-2012 meegeven worden zodat we op vr 09-

11-2012 kunnen weten hoeveel inschrijvingen er zijn.

AI WG Spaghettiavond: uitnodigingsbrief op ma 05-11-2012 (spaghettiavond)

7.  Bezoek brouwerij Haacht (onbepaald; verantwoordelijke: EC)

Er werd vorig jaar voorgesteld door Johan Nijs om een bezoek te brengen aan de 

brouwerij van Haacht. Dit staat voorlopig gepland op dinsdag 29-01-2012. EC gaat 

eens naar de brouwerij bellen om te vragen op welke data in die periode het bezoek 

zou kunnen doorgaan.

AI EC: bellen naar brouwerij Haacht voor afspraak datum (brouwerij)

8.  Fuif (onbepaald; verantwoordelijke: onbepaald)

Er zijn volgens de aanwezigen verschillende potentiële lokaties voor een OV-fuif: de 

sportzaal van 't Haegje, het gemeeschapscentrum of de cafetaria “Den Dijk”. Daarvan 

lijkt de school de meest ideale locatie omdat er een natuurlijke link is tussen de school 

en de OV (“lage drempel”) en bovendien kan de fuif er gemakkelijk gecombineerd 

worden met een lounge/bodega in de refter. Als er weinig volk op afkomt (of er weinig 

dansgrage ouders zijn) wordt er verondersteld dat de meesten zullen afzakken naar de 

lounge/bodega waardoor de activiteit eerder zou uitmonden in een praatcafé i.p.v. een 

fuif. Het is echter niet duidelijk of het idee zou aanslaan bij de ouders... We gaan 

daarom tijdens het infomoment van donderdag 13-09-2012 eens polsen bij de 

aanwezige ouders of er interesse voor zou zijn. De aanwezigen leden van de OV 

vinden het een ideale gelegenheid om andere ouders op een plezante wijze te leren 
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kennen maar de aanwezige leerkrachten zijn eerder terughoudend omdat ze liever 

niet volledig uit de bol gaan in aanwezigheid van de ouders van hun leerlingen 

(moeten nog serieus genomen worden als leerkracht). Er wordt besloten om af te 

wachten of we toelating krijgen om een OV-fuif te organiseren in de school alvorens 

verdere stappen te ondernemen.

VV DDJ: hebben we toelating voor OV-fuif in sportzaal/refter (OV-fuif)

AI OV: polsen bij ouders tijdens infomoment over idee OV-fuif (OV-fuif)  

9.  Speelplaats

Het tuinhuis van de lagere school staat er... bijna. Enkel het dak moet nog afgewerkt 

worden. Dat is tot hiertoe nog niet gebeurd wegens tijdsgebrek bij het personeel van 

de gemeente. Er wordt een budget van € 1500 voor de aanschaf van spelmateriaal 

voor de kleuterschool en lagere school tezamen. De leerkrachten moeten zelf 

beslissen hoe ze het budget onderling gaan verdelen en mogen het materiaal nu al 

bestellen. Het doel is om de tuinhuizen na de herfstvakantie in gebruik te nemen.

AI leerkrachten: budget (€ 1500) aanschaf verdelen (speelplaats)

AI leerkrachten: spelmateriaal bestellen (speelplaats) 

10. Website

Er zijn vragen voor de webmaster. Om de website up-to-date te houden zou het handig 

zijn mochten de bestuursleden ook veranderingen kunnen aanbrengen aan de website 

(bv. het plaatsen van het definitief verslag van de vergaderingen door de secretaris).

11. Opvang

Michelle is erbij gekomen als begeleider van de opvang. Ze wordt betaald met PWA-

cheques. We hebben een goede start genomen dit schooljaar. EC heeft het verslag van 

een enquête over de organisatie van naschoolse opvang ontvangen. Het is niet 

duidelijk wie er aan de enquête heeft deelgenomen want onze vereniging is er niet 

voor gecontacteerd geweest.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 7



12. Veiligheid

Veiligheid aan de kleuterschool: Eind vorig jaar is er iemand van de provincie langs 

geweest om de veiligheidssituatie aan de kleuterschool te evalueren. Hij gaat een 

verslag opsturen. Hij heeft niet direct nieuwe ideeën. Er zal een oplossing gezocht 

moeten worden binnen onze eigen infrastructuur. Er wordt voorgesteld om het gebruik 

van de parking aan de lagere school te beperken voor de school zelf tussen bepaalde 

uren (bv. tussen 8u en 9u en tussen 15u00 en 16u00). PJ suggereert om nog minstens 

10 dagen te wachten om te zien hoe de situatie evolueert want:

 de bibliotheek wordt geopend op vrijdag 14-09-2012,

 de lessen van “Openschool” beginnen op maandag 17-09-2012 en hun 

lessenrooster valt helemaal overdag behalve één avond tot 20u.

Het zou goed zijn mochten zich meer ouders registreren als “verkeersouder” (EC en KS 

hebben zich al ingeschreven). Verkeersouders kunnen ingezet worden om ouders er 

attent op te maken als ze regels overtreden (bv. foutparkeerders) of als ze een 

gevaarlijke situatie creëren. IV heeft voorgesteld om een werkgroep “veiligheid” op te 

richten met een vertegenwoordiging van alle betrokken partijen: de gemeente, het 

schoolbestuur en ouders (zowel vaste leden van de OV als anderen). Er wordt 

voorgesteld om een dossier op te stellen met de probleemstelling, mogelijke 

oplossingen en dergelijke. PJ wijst ons op de mogelijkheid tot subsidiëring met een 

maximum van € 50,000 (tot 80% van de werkelijke kost) voor kleine werken i.v.m. 

mobiliteit rond de school.

AI WG veiligheid: dossier opstellen over veiligheid aan kleuterschool (veiligheid)

AI PJ: mens provincie opbellen om te vragen om verslag door te sturen (veiligheid)

Knutselproject: De vader van een leerling uit de klas van DL geeft les in de technische 

school van Don Bosco Haacht. Er is het idee ontstaan om de leerlingen van het 5LJ iets 

te laten knutselen i.v.m. verkeer samen met de leerlingen van Don Bosco Haacht. Die 

vader gaat het vragen aan zijn directie. De leden van de OV zijn alleszins enthousiast 

over dit knutselproject.
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Sam de Verkeersslang: “Met de campagne Sam de Verkeersslang wil Mobiel 21 

kinderen en ouders stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te gaan. De 

campagne bestaat uit een spel, inhoudelijke begeleidingen, publicaties, 

verkeersveiligheids-materiaal en 'Sam rinkelt!'. Het spel, de inhoudelijke begeleidingen 

en de publicaties zijn volledig gratis. Registreer je school nu en bestel het gratis 

campagnemateriaal en de gratis fluohesjes.” (bron: www.verkeersslang.be) Er is 

hierover een artikel verschenen in het tijdschrift 'De Bond'. Vorig jaar wilde de school 

hieraan deelnemen maar toen waren we te laat. Deze campagne past perfect in het 

thema “veiligheid” van dit jaar, dus we opnieuw proberen om de school te registreren.

AI DL: registreren voor “Sam de Verkeersslang” (veiligheid) 

Fluovestjes: Mogen de kinderen hun naam in het fluovestje schrijven? Volgens het 

huidige systeem niet. De leerlingen van de lagere school hebben dit probleem 

opgelost door hun klas en volgnummer erin te schrijven. Er wordt echter beslist dat we 

hetzelfde systeem gaan hanteren als bij Klimop in Wespelaar: de leerlingen mogen de 

fluovestjes houden maar als ze een groter fluovestje komen halen moeten ze het oude 

wel kunnen tonen. Als dat niet kan moet er € 3 betaald worden voor het nieuwe vestje 

(om misbruiken te vermijden). Er zal af en toe een nieuwe lading fluovestjes gemaakt 

moeten worden. Er wordt beslist om voor het schoolpersoneel fluovestjes te laten 

maken in een andere kleur.

AI EDH: brief over systeem fluovestjes opstellen (veiligheid)

AI DDJ: op volgende personeelsvergadering lijst opstellen met maten leerkrachten 

en vragen welke kleur zij verkiezen voor hun fluovestjes

13. Varia (deel1) 

 Grootoudersfeest (wo 24-10-2012 en do 25-10-2012): Er was vorig jaar de 

opmerking dat veel grootouders heel snel weg waren na het optreden van de 

kinderen. We zouden dit kunnen vermijden door terug aan de ouders te vragen 

of ze een cake willen bakken voor het grootouderfeest. De cakes kunnen dan 

aangeboden worden aan de grootouders bij een drankje.
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 Valven: Zowel de leerkrachten als de leden van de OV zijn voorstander van het 

installeren van valven aan de ingang van de kleuterschool en de lagere school.

 Green Generation (di 16-10-2012): Door te koken met seizoensgroenten en -fruit 

kunnen we allemaal een heerlijke bijdrage leveren aan het milieu. Vorig jaar 

heeft de school hierrond een activiteit georganiseerd (o.a. proeven van 

verschillende soorten appels). Op dinsdag 16-10-2012 zal er gekookt met fruit 

dat gekocht werd bij een boer. Er wordt voorgesteld om te koken in voormiddag 

en de ouders en/of grootouders van de kinderen uit te nodigen om in de 

namiddag te komen eten van een buffet dat de kinderen gemaakt hebben (met 

inschrijving vooraf en betaling van een kleine bijdrage).

 Osteopaat: Er is een osteopaat (oud-leerling van de school) op zoek naar 

kinderkledij (tot 7 jaar) voor kinderen in Kenia. Indien je daaraan wenst bij te 

dragen moet de kledij vóór dinsdag 25 september 2012 binnengebracht worden 

bij DL.

AI OV: kinderkledij (tot 7 jaar) voor kinderen Kenia naar juf. Daisy (varia)

 Kerstkaarten: Dit jaar wordt het kerstkaartenproject, gebaseerd op tekeningen 

van schoolkinderen, georganiseerd  ten voordele van de cliniclowns. Vorig jaar 

heeft juf. Petra meegewerkt aan het kerstkaartenproject in Klimop in Wespelaar. 

Er wordt voorgesteld om dit jaar in het Haegje mee te doen aan het 

kerstkaartenproject met de LBV leerkrachten.

AI EDH: kerstkaartenproject bespreken op personeelsvergadering (varia)

 Veggiedag: Er wordt opgemerkt dat er deze maand een veggiedag op de menu 

staat. Hartelijk bedankt aan Suzanne dat ze aan onze vraag tegemoet komt!

(DL, CS en EDH verlaten vergadering om 23h05)
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DEEL 2: OV

14.  OV-materiaal

JVP, KS en PDC hebben het OV-kot opgeruimd. Dat was nodig omdat de helft van het 

lokaal gebruikt wordt voor de lessen protestantse godsdienst. Er wordt opgemerkt dat 

de rekken niet stabiel zijn. Door het lokaal wat te herorganiseren werd er heel wat 

plaats gewonnen. Er is ook een deurtje in de muur dat leidt naar een zolderkamer 

waar al wat materiaal instaat. Deze zolderkamer heeft geen verlichting maar zou wel 

gebruikt kunnen worden voor de stockage van materiaal dat slechts heel weinig 

gebruikt wordt. We moeten eens een grondige opruimactie organiseren met inbegrip 

van het wegsmijten van onbruikbaar materiaal.

VV DDJ: mag zolderkamer gebruikt worden voor opslag weinig gebruikt materiaal  

(OV-materiaal)

AI JVP: organisatie grondige opruimactie OV-kot (OV-materiaal)

15.  Financieel overzicht juli en augustus 2012

Belangrijkste uitkomsten: € 2727.45 (opvang), € 165.60 (uitstap: bowling 6LJ), € 

1995.00 (sneeuwklassen), € 6.30 (tijdschriften), € 1046.75 (schoolfeest), € 12.51 

(bank), € 319.55 (varia)

Belangrijkste inkomsten: € 1572.20 (opvang), € 320.00 (sneeuwklassen), € 104.78 

(tutti frutti)

16.  Varia (deel 2)

 sleutels: Momenteel heeft noch het bestuur, noch de materiaalmeester een 

sleutel van het OV-kot. We moeten navragen of SDM er nog een sleutel van 

heeft. Het zou ook handig zijn mocht de OV in het bezit zijn van meer dan één 

sleutel van het OV-kot.

VV DDJ: Kunnen we een extra sleutel van het OV-kot krijgen? (varia)

VV SDM: Heb jij een sleutel van het OV-kot? (varia)
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 PDC laat weten dat hij op de werkvergadering van dinsdag 02-10-2012 niet 

aanwezig kan zijn (werkmissie in het buitenland). Er zal in het begin van de 

vergadering een vervangend secretaris gekozen worden onder de aanwezigen.

De vergadering wordt afgesloten om 23h30.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89
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17.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 02-10-2012 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

● aanvragen leerkrachten

● grootouderfeest (wo 24-10-2012 en do 25-10-2012)

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

6. Spaghettiavond (za 17-11-2012; verantwoordelijke: KS) 

7. Bezoek brouwerij Haacht (onbepaald; verantwoordelijke: EC)

8. Fuif (onbepaald; verantwoordelijke: onbepaald)

9. Speelplaats

10. Website

11. Opvang

12. Veiligheid

13. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

7.  OV-materiaal

8.  Financieel overzicht september 2012

9.  Varia (deel 2)

10.  Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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

mailto:secretaris@ovthaegje.be
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