
Verslag werkvergadering 06-11-2012

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Sofie De Hondt (zorgjuf; SDH), Bart Vanmeensel 

(BVM),  Ilse  Bries  (juf.  1KK;  IB),  Nancy  Willems  (juf.  2LJ;  NW),  Daniël  De  Jaeger 

(directeur; DDJ)

VERONTSCHULDIGD: Eef Heylighen (EH), Johan Van Puymbrouck (materiaalmeester; 

JVP), Iris Walbers (IW), Paul Jacobs (schepen van onderwijs; PJ)

AFWEZIG: Gilbert Vanhove (GVH), Isabelle Verhaert (IVH), Sven De Mey (SDM)

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 20h.

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.

3.  Opvolging action items en vragen

geen items.

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 geen aanvragen

 andere activiteiten:

 geen aanvragen

Activiteit:

 ballonwedstrijd: Er werd een bon van € 25 van Standaard aangekocht die nog 

overhandigd moet worden aan de winnaar (Victor Uytterhoeven uit 3KKA).

 evaluatie grootouderfeest (wo 24-10-2012 en do 25-10-2012): De leden van de 

OV die komen helpen zijn hadden eigenlijk niet veel te doen, vooral de eerste 

dag. Er werd bijna niets geconsumeerd zelfs al waren de consumpties gratis. 

Volgend jaar zullen we enkel nog water en koffie voorzien. Naast de cakes die 

gebakken  werden  door  de  ouders/grootouders  werden  er  nog  6  extra  cakes 

aangekocht  door  de  school.  De  cakes  werden  sterk  geapprecieerd  door  de 

grootouders. Het format was duidelijk veel beter dan vorig jaar (gezelliger en 

meer plaats). Het optreden was zeer goed. Er werd gewerkt in kleinere groepen 

zodat alle kinderen beter aan bod kwamen. De grootouders zijn langer gebleven 

dan vorig jaar. Er komt nog een selectie van de foto's op de website.

 Sinterklaasfeest:  Het  sinterklaasfeest  is  goedgekeurd  door  de  gemeente  en 

wordt betaald door de school. Wat er voorzien moet worden tegen maandag 03-

12-2012:  1  pakje  speculaas  +  1  chocolademan + nicnacjes  (met  en  zonder 

suiker)  +  2  mandarijntjes  per  persoon  (135  leerlingen,  95  kleuters,  40 
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personeel),  en strooisnoep (met papiertje)  voor  de pieten om in het  rond te 

strooien. Het zal op donderdag 06-12-2012 uitgedeeld worden aan de kinderen. 

Er wordt een budget voorzien van € 500 voor klascadeaus voor de kleuterschool 

(€ 100 per klas) en € 350 voor klascadeaus voor het 1LJ,  2LJ en 3LJ (zelf  te 

beslissen  door  de  leerkrachten  van  deze  klassen  hoe  het  budget  verdeeld 

wordt).  Er  wordt  opgemerkt  dat  de  aankopen  door  de  leerkrachten  gedaan 

kunnen worden bij de Kinderplaneet zonder te hoeven te betalen aan de kassa 

(de factuur wordt rechtstreeks naar de OV gestuurd). EC gaat een overzicht van 

de betaalmogelijkheden sturen naar de leerkrachten. 

AI PDC: aankopen sinterklaas tegen ma 03-12-2012 (sinterklaasfeest)

AI KS: nakijken en/of zorgen voor inpakzakjes (sinterklaasfeest)

AI EC: overzicht betaalwijzen aan leerkrachten doormailen (sinterklaasfeest)

 Schoolfeest: De musical, zoals aangekondigd tijdens de vorige vergadering, kan 

wegens  omstandigheden  niet  doorgaan  en  wordt  uitgesteld  tot  een  volgend 

schooljaar. Er wordt opgemerkt dat de nieuwe zaal in het ontmoetingscentrum 

slechts  een  capaciteit  heeft  van  250  toeschouwers  (zonder  tribune  300 

toeschouwers). Dit jaar gaan we terug een schoolfeest houden met optredens 

van de klassen met als thema “de oude doos”. Het schoolfeest is gepland op 

zaterdag 25-05-2012 maar we zorgen er best voor dat het niet samenvalt met 

de  opendeurdag  van  de  Haachtse  dansschool  'Dansmozaïek'  (waar  veel 

leerlingen van onze school lid van zijn).

NB PDC: de datum van de opendeurdag van 'Dansmozaïek' is nog niet bekend,  

maar het zal sowieso op een zondag zijn, dus het is zeker niet in conflict met de  

voorgestelde datum van het schoolfeest. 

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

De leerlingen van het 6LJ hebben posters gemaakt voor de spaghettiavond. Er is tot 

hiertoe nog maar weinig respons gekomen van hun ouders op de oproep om te komen 

helpen (7 briefjes, equivalent met 10 ouders). Dat is zeer teleurstellend wetende dat 
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de  gevraagde  hulp  staat  tegenover  een  sponsoring  van  ongeveer  €  150  die  hun 

kinderen  zullen  ontvangen  voor  de  betaling  van  de  sneeuwklassen.  Er  zal  op 

donderdag 08-11-2012 in naam van DDJ een tweede oproep voor hulp meegegeven 

worden met de leerlingen van het 6LJ zodat we ten laatste tegen maandag 12-11-2012 

weten wie er komt helpen. KS zal ook een brief meegeven met de leerkrachten om de 

verdeling van de shiften te kunnen opstellen. Ook van de vaste leden van de OV wordt 

verwacht dat ze één shift komen helpen (zodat ze zelf met hun gezin kunnen komen 

eten). Het aansporen van de ouders om te komen helpen op de spaghettiavond zou 

reeds  moeten  beginnen  wanneer  de  leerlingen  nog  in  het  5LJ  zitten.  Het  zou  al 

aangekondigd kunnen worden in de brief met de uitleg van de betalingen. Tot hiertoe 

zijn er twee inschrijvingen binnengekomen. De enveloppen lagen in het bakske van de 

OV maar ze zouden uit veiligheidsoverwegingen beter afgeven worden bij Linda.  We 

gaan aan haar vragen of zij het verwerken van de enveloppen zou willen doen (a.d.h.v. 

de lijst bonnekes bezorgen aan de kinderen zodat er op voorhand gecontroleerd kan 

worden  of  het  ontvangen aantal  wel  degelijk  overeenstemt  met  waarvoor  betaald 

werd). EC gaat de bonnekes aanmaken en aan Linda bezorgen. Er moet nog gezorgd 

worden voor diepe borden...

AI DDJ: brief ouders leerlingen 6LJ meegeven op do 08-11-2012 (spaghettiavond)

AI KS: brief hulp leerkrachten bezorgen (spaghettiavond)

AI EC: maken van bonnekes (spaghettiavond)

AI WG spaghettiavond: zorgen voor diepe borden (spaghettiavond)

VV Linda: kan je verwerking inschrijvingen spaghettiavond doen? (spaghettiavond)

6.  Fuif (onbepaald; verantwoordelijke: onbepaald)

Het is niet duidelijk  of  zaterdag 15-06-2013 wel een goede datum is voor een fuif 

(omwille van de examenperiode voor oudere kinderen), maar voorlopig laten we het in 

de planning op deze datum staan. We hebben geen informatie ontvangen van IVH over 

de vereiste motivatiebrief voor deze activiteit... 

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

Speelgoed: Het speelgoed voor de lagere school is reeds besteld bij Marsival (voor een 

bedrag van 460,42 euro) en er is al een deel van toegekomen. De kleuterjuffen gaan 

op woendag 07-11-2012 samenzitten om te beslissen wat er aangekocht zal worden 

voor de speelplaats van de kleuterschool.

Tuinhuizen: Het dak van het tuinhuis van de lagere school is geplaatst. Het plaatsen 

van het tuinhuis van de kleuterschool is reeds ingepland, maar het is niet duidelijk 

wanneer. Het bestellen van het speelgoed voor de kleuterschool zal uitgesteld worden 

totdat het tuinhuis er effectief staat.

AI kleuterjuffen: bestelling speelgoed van zodra tuinhuis geplaatst is (speelplaats)

Zandbak kleuterschool: Het speeltoestel dat door de gemeente wordt betaald zal ten 

vroegste tijdens de krokusvakantie geplaatst worden (het mag niet vriezen).

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

Picknick tafels: Er moet nog een offerte voor picknick tafels aangevraagd worden.

AI DDJ: prijsofferte picknick tafels (speelplaats)

8. Valven

Als  de  valven  geplaatst  worden  op  het  domein  van  de  school  is  er  geen 

bouwvergunning nodig. Er wordt gevreesd dat het voorgestelde budget van € 300 niet 

voldoende zal zijn (mogelijk maatwerk + aan de kleuterschool moet het op palen). Er 

wordt voorgesteld om het aan de lagere school te bevestigen onder het welkomstbord.

AI DDJ: nakijken welk budget voorzien werd voor valven nieuwbouw Klimop (valven)  

9. Website

EC heeft  contact  gehad met SDM.  De gemoederen zijn  bedaard en we mogen de 

huidige layout van de website verder blijven gebruiken. PDC en EC zullen een avond 

gaan samenzitten met hem om uitleg te krijgen over de werking van de website van 

de OV. JVP en IW staan op de wachtlijst voor het volgen van een cursus (Joomla) en het 

zou nog lang kunnen duren voordat ze de cursus effectief kunnen gaan volgen... Foto's 
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met  kinderen  mogen  niet  op  de  website  van  de  OV  geplaatst  worden  (moet 

gecontroleerd  worden en mag daardoor  enkel  op de website  van de school).  Voor 

sfeerbeelden van activiteiten is er geen enkel probleem. Er wordt beslist dat we de 

foto's en namen van de begeleiders van de opvang beter op de website van de OV 

zetten (ze zijn strikt genomen geen personeel van de school).

AI EC & PDC: samenzitten met SDM voor uitleg werking website (website)

AI webmaster: foto’s en namen begeleiders opvang op website OV zetten (opvang)

10.  Opvang

Miranda komt terug als begeleider voor de opvang en zal op maandag 12-11-2012 

starten.  Ze  moet  nog  toestemming  krijgen  van  het  ziekenfonds  maar  dankzij  de 

verandering van de regelgeving hierover mag ze nu al beginnen. Als de aanvraag voor 

vrijwilligerswerk goedgekeurd wordt, mag ze gewoon verder doen. Bij een afkeuring 

ervan moet ze echter onmiddellijk terug stoppen. 

11. Veiligheid

Veiligheid aan kleuterschool: De enquête van de ouders moet nog verwerkt worden. Er 

moet ook een nieuwe enquête voor de leerlingen gemaakt en meegegeven worden (de 

huidige  versie  werd  te  moeilijk  bevonden).  Na  Nieuwjaar  zullen  we  met  de 

veiligheidsactie beginnen. In Wespelaar zijn ze al begonnen met een ludieke actie door 

het  plaatsen  van  borden  met  toepasselijke  opschriften  in  privétuinen.  Die  borden 

werden gemaakt door leerlingen van Klimop.

AI IVH: nieuwe vergadering werkgroep Veiligheid beleggen (veiligheid)

Knutselproject: Juf. Daisy heeft gevraagd naar input voor het knutselproject met Don 

Bosco Haacht rond veiligheid. Er is nog een week de tijd om goede ideeën aan haar 

door te geven.

AI OV: ideeën knutselproject veiligheid doorgeven aan juf. Daisy (veiligheid)

AYA  –  More: Het  is  een  spel  over  veiligheid  voor  in  de  klas.  Het  zal  tijdens  een 

volgende vergadering uitgelegd worden.
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Fluovestjes:  EDH heeft een e-mail rondgestuurd naar de leerkrachten om de maten 

voor de fluovestjes op te vragen maar er zijn nog niet veel reacties op gekomen. Er 

wordt opgemerkt dat er veel kinderen (te voet of op de fiets) hun fluovestje al niet 

meer aandoen, wat jammer is. Er wordt nagedacht of er een beloningssysteem kan 

ingevoerd worden om het dragen van de fluovestjes te stimuleren.

AI leerkrachten: gewenste maat fluovestje doorgeven (veiligheid)

12. Varia

 Sneeuwklassen: Het  papier  voor  aanvraag  sneeuwklassen  aan  de  gemeente 

werd mee ondertekend door de voorzitter van de OV.

 Turnkledij: Er wordt voorgesteld om een groen T-shirtje en een zwart broekje aan 

te kopen als nieuwe turnkledij vanaf het schooljaar 2013-2014 (zelfde systeem 

als fluovestjes). Het zou zeker in orde moeten zijn vóór de scholenveldloop van 

volgende schooljaar. Er zijn twee mogelijkheden voor de aankoop ervan: ofwel 

via  de  gemeente  (3  offertes  nodig;  per  definitie  wordt  er  gekozen  voor  het 

goedkoopste), ofwel via de OV (meer vrijheid). DDJ heeft momenteel één offerte 

ontvangen van Dieusaert bvba uit Rotselaar, met de volgende prijzen: 

 voor 160 T-shirts (10 maat 128, 35 maat 140, 35 maat 152, 35 maat 164 , 

35 maat 172 en 10 maat S): € 1470 (bedrukking langs 2 kanten) of € 1270 

(bedrukking langs 1 kant), hetgeen neerkomt op ongeveer € 9 per T-shirt,

 voor broekjes: ongeveer € 1150,

 voor 2 mallen: € 120.

    De prijzen zijn inclusief BTW en zijn geldig voor 2013. Er wordt opgemerkt dat 

het ook leuk zou zijn mochten de leerkrachten ook een T-shirt krijgen zodat de 

leerlingen én de leerkrachten als één geheel opgemerkt kunnen worden tijdens 

activiteiten met andere scholen (zoals de scholenveldloop).

 Boekenschool: De school is genomineerd door KS voor boekenschool en juf. Sofie 

voor boekenjuf.
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 Schoolbus: Er zijn klachten over schoolbus. Er wordt aangeraden om die klachten 

telefonisch  of  per  e-mail  over  te  maken  aan  de  verantwoordelijke  wiens 

gegevens in de schoolbrochure (zouden moeten) staan.

(DDJ, IB en NW verlaten vergadering om 22h15)

DEEL 2: OV

13. OV materiaal

Er is geen actie geweest sinds de vorige vergadering. We hebben wel de toelating om 

de zolderruimte te gebruiken als opslagplaats. Er staat nog een deel van het archief bij 

Bernard Lemaître hetgeen daar gestockeerd zou kunnen worden.

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

AI KS: contacteren Bernard Lemaître voor archief OV (OV-materiaal)

14. Financieel overzicht oktober 2012

 Belangrijkste  inkomsten:  €  925.80  (opvang),  €  125  (sneeuwklassen),  €  86 

(tijdschriften), € 539 (kom op appels), 

 Belangrijkste  uitgaven:  €  240  (opvang),  €  280  (uitstappen),  €  1185.37 

(tijdschriften),  € 214.97 (fruit),  € 138.49 (fietstocht),  € 12.51 (bankkosten),  € 

103.90  (rekken  tuinhuis  lagere  school),  €  106.84  (verjaardagskadootjes 

kleuters), € 539 (kom op appels)

 NB (Ellen): de opbrengst van de fietstocht bedraagt 235,95 euro.

15.  Varia (deel 2)

 Medezeggenschapscollege: De voorzitters van de OV waren uitgenodigd voor de 

vergadering van het medezeggenschapscollege in oktober. Alle scholen van de 

scholengemeenschap  behalve  één  werden  er  vertegenwoordigd.  Er  werd 

uitgebreid kennis gemaakt en ideeën uitgewisseld. Er werd besloten om elk jaar 

in oktober samen te komen. Er wordt gevraagd om een draaiboek op te stellen 
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voor het te volgen scenario bij een staking (opvang, warm eten, etc.). Er wordt 

ook  voorgesteld  om uitnodigingen  te  sturen  naar  oud-leerkrachten  (en  oud-

leerlingen?) voor activiteiten van de school.

AI PDC: verslagen OV doorsturen naar Chris Laermans (varia)

 Voorleesproject:  SDH heeft prijsoffertes gevraagd voor een lijst van boeken.  Er 

zijn twee boekenhandels die 15% korting geven en er zal een voorkeur gegeven 

worden aan de meest nabije van die twee.

AI SDH: boeken bestellen voor voorleesproject (varia)

De vergadering wordt afgesloten om 23h00.
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16.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 04-12-2012 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

 sinterklaasfeest (do 06-12-2013)

 schoolfeest

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

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

7.  Fuif 

8.  Speelplaats

9.  Website

10. Opvang

11. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

12. OV-materiaal

13. Financieel overzicht november 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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	DEEL 1 (OV + leerkrachten)
	DEEL 2: OV

