
Verslag werkvergadering 02-10-2012

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

AANWEZIGEN: Karen Schouteden (voorzitter, KS), Ellen Camerlinck (penningmeester; 

EC), Johan Van Puymbrouck (materiaalmeester; JVP), Sofie De Hondt (zorgjuf; SDH), 

Eef Heylighen (EH), Bart Vanmeensel (BVM), Gilbert Vanhove (GVH), Isabelle Verhaert 

(IVH), Iris Walbers (IW), Eva De Hondt (beleidsondersteuner; EDH), Lisa Vandevenne 

(juf. 3KK; LV)

VERONTSCHULDIGD: Peter De Cat (secretaris; PDC), Paul Jacobs (schepen van 

onderwijs; PJ), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ)

AFWEZIGEN: Sven De Mey (webmaster; SDM)

Agendapunten:

DEEL 1 (OV + leerkrachten)............................................................................................2

DEEL 2: OV......................................................................................................................9

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 20u15. JVP is vervangend secretaris.
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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.  Correctie in het verslag 

“uitkomsten” ipv “uitgaven”.

3.  Opvolging action items en vragen

AI* KS: ontwerpen van bedankingskaartjes

NB: Gilbert is een nieuwe ouder die mee wil doen als vast lid als gevolg van het 

infomoment.

AI* ED: Kerstkaarten project niet besproken op personeelsvergadering

NB DDJ: toelating fuif in sportzaal (“fuif” linkt met een rits voorwaarden; misschien 

anders noemen: “TD” misschien?)

4. Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 Badmintonfestival (5LJ en 6LJ): 1x36€ - was begin september

 Doeland (1LJ en 2LJ):  1,5x51€ – december

 Alles met de bal (3LJ en 4LJ): 1,5x42€ – december

 Rollebolle (3LJ en 4LJ) :– 1,5x60€ – oktober

 andere activiteiten:

 Victor (2KB) is de winnaar van de ballonwedstrijd. Hij moet hiervan nog op de 

hoogte  gesteld  worden.  Zijn  ballon  werd gevonden in  Duitsland:  postcode 

97900 Külsheim.  De prijs moet nog aangekocht en overhandigd worden en 
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het  resultaat  moet  nog  gepubliceerd  worden  op  de  website  en 

facebookpagina van de OV (en eventueel op die van de school).

AI EDH: juffen werkgroep schoolfeest  vragen om bongobon aan te kopen en te  

overhandigen (activiteiten) 

AI WG schoolfeest: OV laten weten welke bongobon gekocht werd en van zodra  

overhandigd aan winnaar laten publiceren op website en facebookpagina van OV.  

Eventueel ook op website school (activiteiten)

Evaluatie infomoment (do 13-09-2012):  KS heeft een mooie voorstelling van de OV 

gegeven.

Grootoudersfeest  (wo 24-10-2012 en do 25-10-2012): De leden van de OV worden 

uitgenodigd om te gaan helpen tijdens het grootouderfeest: IW (woe), BVM (woe en 

do), EC (do) enKS (woe en do). EH kan misschien komen maar zal nog iets laten weten. 

Er wordt nog een brief meegegeven aan de (groot)ouders om taarten/cakes te bakken.

Kalender  activiteiten  schooljaar  2012-2013:  KS  heeft  een  brief  gemaakt  met  een 

overzicht  van de reeds geplande OV-activiteiten van het schooljaar  2012-2013.  De 

brief werd meegegeven met de kinderen in de week na de vorige werkvergadering. De 

elektronische versie van de activiteitenkalender werd eveneens doorgemail  naar de 

bestuursleden van de OV.

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

De familiefietstocht was een groot succes. Er waren 106 personen ingeschreven maar 

er  zijn  3  gezinnen  niet  komen opdagen.  Er  hebben  96  mensen  de  tocht  effectief 

gemaakt. Enkelingen zijn verloren gereden  Alles zou ondertussen opgekuist moeten 

zijn (pijlen en opdrachten verwijderd). Alle helpers kregen een bedankkaartje.

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

IW kan wegens omstandigheden niet aanwezig zijn tijdens de spaghettiavond.  EC zal 

mee inspringen ter vervanging van IW.
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AI  KS:  afspreken  met  Juf  Marita  of  DDJ  om ouders  leerling  6LJ  te  mobiliseren  

(spaghettiavond)

AI KS: vergadering WG spaghettiavond organiseren (spaghettiavond)

De kinderen van het 6LJ worden niet verondersteld om mee te helpen. De tafels en 

stoelen zijn al besteld.

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

7.  Bezoek brouwerij Haacht (di 29-01-2013; verantwoordelijke: EC)

EC  heeft  het  aanvraagformulier  op  de  website  in  gevuld  en  de  datum voor  deze 

activiteit werd vastgelegd op dinsdag 29-01-2013. Dit is bevestigd via mail.  Er moet 

tegen dan nog melding gemaakt worden van het aantal deelnemers.  Prijs: 5 of 6 € per 

persoon. Wordt opgevolgd.

8.  Fuif (onbepaald; verantwoordelijke: onbepaald)

KS heeft op het einde van de voorstelling van de OV gepolst bij de aanwezige ouders 

of er interesse zou zijn voor een fuif die georganiseerd zou worden voor de ouders van 

de kinderen van 't  Haegje.  De meeste van de aanwezigen waren enthousiast.  DDJ 

heeft gevraagd om een motivatiebrief te schrijven voor de organisatie van de fuif voor 

ouders. Dit is nodig om de toelating te krijgen van het schoolbestuur om de turnzaal 

en refter van 't Haegje te mogen gebruiken voor deze activiteit. De toelating voor een 

“fuif”  in  sportzaal  vereist  speciale  toelatingen  en  voorwaarden.  We  kunnen  het 

misschien  beter  hernoemen  als  “TD”?  IVH  gaat  een  aanleiding  tot  motivatiebrief 

schrijven (lage drempel indien in de turnzaal, ouders bij elkaar brengen, …). Bedoeling 

was  dat  het  als  afsluiting  van  het  jaar  zou  dienen  (idee:  begin/midden  juni?  => 

bijvoorbeeld zaterdag 15 juni).  Idee om te werken met turnzaal (dansen) en refter 

(lounge).

AI IVH: aanzet tot motivatiebrief (fuif)
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9.  Speelplaats

Spelmateriaal: Tijdens de vorige werkvergadering werd er beslist om een budget van € 

1500 te voorzien voor de aanschaf van spelmateriaal voor op de speelplaatsen van de 

kleuterschool en de lagere school tesamen. De leerkrachten kregen de toelating om 

het spelmateriaal zelf te bestellen en onderling te verdelen. Er werd een lijst opgesteld 

en EC heeft dit besteld bij Marsival. Kopie naar Chris en Geert van wat er besteld werd. 

Er werd enkel een bestelling geplaatst voor de lagere school.

Tuinhuizen: De  tuinhuizen  zijn  nog  steeds  in  dezelfde  staat  als  tijdens  de  vorige 

werkvergadering...

Zandbak kleuterschool: DDJ heeft aan de OV gevraagd of er gesponsord kan worden 

voor het vernieuwen/verfraaien van de zandbak van de kleuterschool. Men wil het hout 

weg, zand bijvullen, afdekbare zandbakken (tegen de katten),… Het zal geëvalueerd 

worden op basis van de kostprijs (want het is al opgenomen in het budget). LV gaat 

bestekken opvragen (De Peppers, tuinaannemers, …)

AI juffen kleuterschool: wensen ivm zandbak doorgeven aan DDJ (speelplaats)

NB EDH: verkleinen, afdekken, nieuw zand, evt. omheining. 

AI DDJ: prijsoffertes voor uit te voeren werken zandbak aanvragen (speelplaats)

NB EDH: DDJ zal bij Kompan een offerte aanvragen. 

Picknick tafels: Er wordt gevraagd of er gesponsord kan worden voor de aanschaf van 

picknick tafels. Het kost ongeveer 240 € per tafel en er worden 4 tafels gevraagd.  EC 

zal uitkijken naar een alternatieve offerte. Ook zelfbouwpakketten uit de Makro kunnen 

overwogen worden. Het voordeel van de offerte van e-woodproducts is dat ze gekeurd 

zijn (EN78-8 veiligheidsnorm moet voorzien zijn).  Afmetingen: 180x75x162 cm (het 

tafelblad is 70cm breed).

AI EC: alternatieve offerte picknick tafel (speelplaats)

NB EDH: DDJ zal contact opnemen met zijn vorige school om te vragen waar zij hun 

bouwpakketten vandaan haalden
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10. Valven

DDJ is voorstander voor het plaatsen van aankondigingsborden aan de inkom van de 

school.   Dit  worden  “buitenvitrines”  genoemd.   We  vragen  ons  af  of  er  een 

bouwvergunning  voor  nodig  is  voor  het  plaatsen  van  buitenvitrines  (IVH  zal  dit 

nagaan).  Het idee is om de helft van de aankoopprijs door de OV te laten betalen 

aangezien de OV de aankondigingsborden ook zal gebruiken.  Er zullen twee borden 

voorzien  worden  met  een  nog  onbepaald  model:   eentje  aan  de  kleuterschool 

(eventueel te bevestigen aan binnenkant poort) en eentje aan de lagere school (te 

bevestigen aan poort  naar speelplaats).   Er wordt een bedrag van 300 € per bord 

aangenomen als raming voor het budget.  De exacte afmetingen moeten nog bepaald 

worden maar er zouden 6 à 8 A4 bladen in moeten kunnen.

AI  IVH:  navragen  of  bouwvergunning  nodig  voor  plaatsen  buitenvitrines  op  

schooldomein (valven)

AI OV: afstemmen met DDJ welk model van buitenvitrines we best nemen (valven)

11. Website

KS heeft in naam van het bestuur een e-mail gestuurd naar de webmaster om hulp 

aan te  bieden bij  het  up-to-date houden van de website.  Het  zou makkelijker  zijn 

indien het bestuur de mogelijkheid zou hebben om zelf ook items op de website te 

plaatsen (bv. het verslag van de vergadering). Deze e-mail, die als enig doel had om 

een constructieve bijdrage te leveren aan het onderhoud van de website, is spijtig 

genoeg volledig in verkeerde aarde gevallen bij de webmaster. Na het uitwisselen van 

nog  enkele  e-mails  heeft  SDM  besloten  om  ontslag  te  nemen  voor  deze  functie. 

Bovendien krijgt de OV van hem niet de toelating om zijn ontwerp van de website nog 

verder te gebruiken. De url van de site is echter wel eigendom van de OV. SDM heeft 

actie ondernomen om splitsing van paswoorden te bekomen bij de DNS provider. IW 

zal samen met JVP een cursus gaan volgen (Joomla) en er zal een nieuwe blog-style 

website gemaakt worden met een nieuw ontwerp. EH gaat zich bezighouden met onze 

Facebook strategie. SDM zal gevraagd worden overdracht te doen van de facebook 
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pagina. IW kan foto’s trekken om op facebook te plaatsen maar EC zal nazien hoe dit 

legaal geregeld moet worden.

AI EC: bespreken met DDJ of het mogelijk is om foto's of Facebook te plaatsen en  

hoe we dit moeten aanpakken om in orde te zijn met de regelgeving (website)

12. Opvang

Mogelijk zullen we vanaf 01-12-2012 één begeleidster minder hebben voor de opvang. 

De wetgeving rond het tijdskrediet (van toepassing voor Miranda) is veranderd.  Over 

3 weken zullen we meer weten.

NB EC: Miranda mag vanaf maandag 15-10-2012 de opvang (voorlopig) niet meer  

doen,  maar  we  hopen  dat  ze  later  terug  de  toestemming  zal  krijgen  om  dit  

vrijwilligerswerk te doen!

Er moet wat meer zichtbaarheid gegeven worden aan de begeleiders van de opvang: 

b.v.  op  de  info-avond,  maar  ook  op  de  website,  in  de  schoolbrochure  of  een 

afsprakennota.  De kinderen spenderen veel tijd in de opvang.  Het is derhalve ook 

belangrijk voor de ouders om te weten bij wie de kinderen terechtkomen in de opvang.

AI DDJ en/of GVH: updaten van foto’s en namen van mensen van de opvang op  

website  en eventueel  ook  opnemen in  schoolbrochure/afsprakennota  (waar  ook  

onderhoudspersoneel en keukenpersoneel vermeld wordt) (opvang)

13. Veiligheid

Veiligheid aan de kleuterschool: (Evaluatie van de startvergadering van de werkgroep 

op maandag 24-09-2012) 

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

Tijdens de startvergadering van de WG Veiligheid op maandag 24-09-2012 werd de 

situatie  doorgenomen,  alsook  het  standpunt  van  de  provincie  (afstand  van  de 

parkeerplaats aan de lagere school tot de kleuterschool is te groot). Er werd een plan 

van aanpak vastgesteld (een enquête bij de ouders en leerkrachten, de capaciteit van 

de parking bekijken in verband met de openingsuren van het CVO en spreiding van 
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piekmomenten,...). Er is een verslag opgesteld en dit zal doorgestuurd worden naar de 

burgemeester,  de  schepen van ruimtelijke  ordening,  de  politie,… Er  zijn  al  enkele 

ingevulde  enquêteformulieren  van  leerkrachten  teruggekomen.   Er  zal  ook  iets 

opgezet worden met de kinderen (vergelijken van het ideaal vervoersmiddel tussen 

ouders  en  kinderen).   Juf.  Daisy  en  Marita  (lagere  school)  en  juf.  Ilse  en  Sandra 

(kleuterschool) zijn de participanten van de leerkrachten in de WG. Er zullen ook flyers 

voor verkeersouders meegegeven worden en er werden al posters voor opgehangen. 

Het  doel  van  de  WG is  tweeledig:  (1)  de  verkeersveiligheid  verhogen  en  (2)  het 

stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen.  Kiss & Ride is goeie oplossing voor het 

afzetten maar niet voor het ophalen van kinderen. Er wordt voorgesteld om ervoor te 

zorgen dat de leerlingen via een korter weggetje naar de bibliotheek zouden kunnen 

gaan.  Met de huidige weg moeten er 8 extra meters gestapt worden. Het alternatieve 

weggetje  moet  echter  ook  afsluitbaar  zijn.  Het  kan  opgenomen  worden  in  het 

veiligheidsplan.

Knutselproject: Juf. Daisy wacht nog op antwoord.

Sam de Verkeersslang: Zowel de kleuterschool als de lagere school werden 

ingeschreven voor Sam de Verkeersslang. 

Fluovestjes: Er moeten nog bijkomende vestjes in een grotere maat gekocht worden 

om over de dikke jassen te kunnen aandoen (voornamelijjk voor de leerlingen van het 

6LJ).

AI DDJ: tijdens volgende personeelsvergadering lijst opstellen met maten 

leerkrachten en vragen welke kleur zij verkiezen voor fluovestjes (veiligheid)

14. Varia (deel1) 

 Schoolfeest: Het circus is te duur bevonden. Ter vervanging zal er een musical 

opgevoerd worden, eventueel met een “gekochte” show. Dat zal tijdens de 

volgende personeelsvergadering beslist worden. Het schoolfeest gaat door op 

zaterdag 15-06-2013.
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 Kerstkaarten: Het voorstel om deel te nemen aan de kerstkaartenactie werd nog 

niet besproken en wordt opnieuw opgenomen als AI.

AI EDH: kerstkaartenproject bespreken op personeelsvergadering (varia)

NB EDH: de school zal dit jaar niet meedoen met de kerstkaartenactie

(LV, EDH verlaten vergadering om 22u22)

DEEL 2: OV

15.  OV-materiaal

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

(OV-materiaal)

NB EDH: De zolderkamer mag gebruikt worden om dingen in te stockeren.

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

16. Financieel overzicht september 2012

Belangrijkste uitgaven: € 164.26 (familieactiviteit), € 795.33 (fluovestjes), € 16.20 

(varia)

Belangrijkste inkomsten: € 151.80 (opvang), € 200 (sneeuwklassen), € 451.20 (tutti 

frutti), € 2477.25 (tijdschriften ) (nvdr vorig schooljaar €3246.59), € 542,00 

(familieactiviteit)

17.  Varia (deel 2)

 sleutels: Er mag een extra sleutel gemaakt worden. Te melden aan DDJ.

 VCOV: We hebben een pakket van de vereniging voor ouderverenigingen 

ontvangen. Er wordt beslist om de lidmaatschapskaartjes niet door te geven aan 

de ouders. De login voor VCOV moet nog doorgegeven worden (navragen bij 

SDM). Er wordt voorgesteld om een praatcafé te organiseren rond “faalangst” of 

andere topics van VCOV.
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AI EC of PDC: Sven contacteren voor paswoord VCOV (varia)

 Colruyt: Er werd door EC een update gedaan rond de factuurkaart bij Colruyt. 

De OV heeft nu 30 dagen betalingsuitstel i.p.v. 14 dagen. Het papier moet nog 

ingevuld en getekend worden.  Er zal een extra kaart aangevraagd worden voor 

KS en PDC.

IVH verlaat de vergadering om 22h27 - De vergadering wordt afgesloten om 22u39.
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18.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 06-11-2012 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

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

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

6. Fuif (onbepaald; verantwoordelijke: onbepaald)

7. Speelplaats

8. Website

9. Opvang

10. Veiligheid

11. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

12. OV-materiaal

13. Financieel overzicht oktober 2012

14. Varia (deel 2)

15. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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