
Verslag werkvergadering 04-12-2012

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Johan Van Puymbrouck (materiaalmeester; JVP), 

Sofie  De  Hondt  (zorgjuf;  SDH),  Eef  Heylighen  (EH),  Bart  Vanmeensel  (BVM),  Iris 

Walbers (IW), Ariane Goovaerts (juf. 3KKA; AG)

VERONTSCHULDIGD: Isabelle Verhaert (IVH),  Sven De Mey (SDM), Daniël De Jaeger 

(directeur; DDJ), Karine Tant (juf. zedenleer; KT), Paul Jacobs (schepen van onderwijs; 

PJ)

Agendapunten:

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

DEEL 2: OV......................................................................................................................7

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.  BVM  heet  een  zelfgemaakte  okkernotencake 

meegebracht.

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

AI* SDH: boeken bestellen voor voorleesproject (varia)

De boeken zijn besteld bij Pardoes in Mechelen.

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 schoolreis (5LJ en 6LJ): kostprijs van € 7 per kind, of € 252 voor alles tezamen

 schoolreis Bokrijk (3LJ): kostprijs van € 9.5 per kind, € 5 administratiekosten 

 schoolreis Bokrijk (4LJ):  kostprijs van € 9 per kind, € 5 administratiekosten

 andere activiteiten: geen aanvragen

Activiteit:

 Sinterklaasfeest  (do  06-12-2012):  De  meeste  aankopen  werden  bij  Colruyt 

Haacht gedaan op donderdag 15-11-2012 door PDC, behalve een deel van de 

speculaas (zaterdag 17-11-2012) en de mandarijnen (zaterdag 01-12-2012). De 

plastieken zakjes werden door EC aangekocht bij GD verpakkingen (Rijmenam) 

op maandag 03-12-2012. Zodoende hadden de leerkrachten drie dagen de tijd 

om alles in te pakken. De zakjes werden vandaag ingepakt.  De mandarijnen 

werden nog apart  gehouden om te vermijden dat er  rotte  exemplaren in  de 

zakjes zouden terechtkomen.

 schoolfeest (za 25-05-2012): Tijdens de varia van deel 2 werden er bedenkingen 

geuit bij de eventuele organisatie van een ballonwedstrijd (zie beneden)...
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5.  Evaluatie Spaghettiavond (za 17-11-2012; verantwoordelijke: KS)

Bespreking: De spaghettiavond was een zeer groot succes. Er waren meer dan 300 

inschrijvingen. Het eten was zéér lekker en de bediening is zéér vlot verlopen. Er was 

zowel spaghetti bolognaise als vegetarische spaghetti, maar op het einde was er nog 

veel  over  van  de  saus  (voornamelijk  vegetarische)  en  het  gehakt  (er  werd  per 

vergissing  teveel  aangekocht  omdat  er  geen  rekening  werd  gehouden  dat  er  ook 

vegetarische  saus  moest  zijn).  Een  deel  ervan  werd  nog  verder  verkocht  aan 

democratische prijzen aan geïnteresseerde aanwezigen. De versiering gemaakt door 

de leerlingen van het 6LJ viel in de smaak. De eindafrekening van de spaghettiavond 

kan nog niet gemaakt worden aangezien we de facturen van Swinnens en Subli nog 

niet ontvangen hebben. 

Opmerkingen: Verschillende  deelnemers  vonden  het  spijtig  dat  er  geen  desserten 

aangeboden werden. Sommige mensen vonden de porties redelijk klein en dat er ook 

meer kaas meegegeven mocht worden. Aangezien de saus zeer snel klaar was hadden 

de helpers van de eerste shift weinig werk. De versieringen aan de muur in de turnzaal 

vielen  te  weinig  op.  Soms  werden  er  hoge  tafels  gecombineerd  met  lage  stoelen 

waardoor het zelfs voor volwassen niet comfortabel was om te eten.  

Suggesties voor volgende editie: 

 Desserten voorzien:  bv.  chocomousse,  rijstpap en (al  dan niet  zelfgemaakte) 

taarten en koffie te voorzien.

 Spaghetti à volonté aanbieden.

 Uitkijken naar betere (grotere) diepe borden.

 Werkverdeling herzien.

 Proberen  om meer  ouders  van  de  leerlingen  van  het  6LJ  te  mobiliseren  en 

eventueel  de leerlingen zelf  ook laten meewerken. De aanwezigen zien geen 

reden waarom de leerlingen zelf niet zouden kunnen helpen. De leerlingen van 

het eerste jaar van de middelbare school zijn slechts één jaar ouder en worden 

ingezet tijdens de eetdagen van Don Bosco.

 Bloemetjes op tafels zetten. 
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 Enkele kinderstoelen voorzien voor kleine kinderen.

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

EC heeft nog eens gemaild naar de brouwerij van Haacht maar heeft geen antwoord 

gekregen. We weten nog niet hoeveel deelnemers we gaan hebben, maar we zouden 

wel op voorhand moeten betalen (€ 5 per deelnemer). EC gaat nog eens bellen om te 

informeren.  Op  maandag 07-01-2013  moet  de  uitnodigingsbrief  meegeven  worden 

met inschrijving ten laatste op vrijdag 11-01-2013.

AI EC: bellen naar brouwerij Haacht voor meer info (brouwerij)

AI EH: uitnodigingsbrief bezoek brouwerij Haacht tegen ma 17-12-2012 (brouwerij)

AI Linda: uitnodigingsbrief bezoek brouwerij Haacht meegeven met kinderen op ma  

07-01-2012 (brouwerij) 

7.  Fuif

De motivatiebrief moet nog opgesteld worden. Bij voorkeur zoude we de fuif willen 

laten doorgaan in de school zelf. Mocht dat niet mogelijk zijn, lijkt het aanwezen om 

toch in Haacht te blijven zodat zoveel mogelijk ouders met de fiets zouden kunnen 

komen. 

AI KS: motivatiebrief schrijven voor het einde van 2012 (fuif)

AI EC: vragen aan Lies Op De Beeck aan wie de motivatiebrief moet gericht worden  

en of nieuwe zaal gemeente gebruikt mag worden voor fuiven (fuif)

8.  Speelplaats

Speelgoed: Het speelgoed voor de speelplaats van de lagere school is toegekomen.

Tuinhuizen: De werkmannen van de gemeente zijn momenteel druk in de weer met de 

nieuwbouw van de vestiging in Wespelaar. De verhuis wordt er voorzien tijdens de 

kerstvakantie. De plaatsing van het tuinhuis van de kleuterschool zal dus pas in 2013 

kunnen doorgaan.  

AI kleuterjuffen: bestelling speelgoed van zodra tuinhuis geplaatst is (speelplaats)
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Zandbak kleuterschool: Er  is  geen nieuws over  prijsoffertes  voor  de  uit  te  voeren 

werken aan de zandbak.

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

Picknick  tafels: De  picknick  tafels  van  Hubo  hebben  waarschijnlijk  geen  Europees 

keuringsbewijs  (moet  nog  nagevraagd  worden).  In  dit  geval  is  de  OV  bereid  om 

duurdere picknick tafels te financieren.

AI DDJ: prijsofferte picknick tafels (speelplaats)

9.  Valven

In een e-mail van 12-11-2012 schreef DDJ: “In de meetstaaf nieuwbouw GBS Klimop – 

1ste uitrusting wordt de prijs van een vitrinekast (zo noemen zij die valven) geraamd 

op € 1945 euro. Dat is de eenheidsprijs dus ik veronderstel dat men er de BTW nog 

moet bijtellen. Ik ben op verschillende websites gaan kijken en je hebt inderdaad nogal 

wat verschillen in kwaliteit. Morgen is er werfvergadering en ik zal de gegevens van de 

onderaannemer opvragen die de werken te Wespelaar zal uitvoeren.” Er werd tijdens 

de vergadering gesuggereerd om na te vragen of het mogelijk zou zijn om het maken 

van valven voor te stellen als een project voor de leerlingen van Don Bosco.

VV DDJ: kan maken van valven voorgesteld worden als project voor leerlingen Don  

Bosco? (valven)

10. Multimedia (Website en Facebook)

Op dinsdag 27-11-2012 hebben EC en PDC samen gezeten met SDM om uitleg te 

krijgen over de werking van de website van de oudervereniging GBS 't Haegje. Het is 

PDC gelukt om de uitnodiging voor deze werkvergadering op de voorpagina van de 

website  te  plaatsen.  Ook  werden  de  nog  ontbrekende  verslagen  van  afgelopen 

werkvergaderingen online gezet onder sectie “De Vereniging”, categorie “Verslagen”. 

Van zodra EC foto's heeft genomen van de begeleiders van de opvang, zal ze hun 

gegevens toevoegen onder sectie “Opvang” en de nog te creëren categorie “Wie is 

wie”.  SDM is  bereid  om ons  verder  te  helpen in  het  geval  we problemen zouden 
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ondervinden om informatie op de website te plaatsen. Het is voor de aanwezigen niet 

helemaal duidelijk wat de intenties van SDM i.v.m. het beheer van de website. 

Er werd besloten om een “communicatieplan” op te stellen. Daarin zal er beschreven 

worden  van  wat  er  op  de  website  en  op  de  Facebook  pagina  van  de  OV  moet 

verschijnen.

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

AI EH: opstellen communicatieplan voor website en facebook (website)

11. Opvang

Begin volgend trimester zullen DDJ en EC terug samen zitten met de begeleiders van 

de opvang.

12. Veiligheid

Veiligheid aan de kleuterschool: IVH, DDJ en KS zouden normaal gezien op woensdag 

05-12-2012 samen zitten met een vertegenwoordiger van de provincie om na te gaan 

wat  de  mogelijkheden  zijn  in  verband met  de  veiligheid  aan  de  school,  maar  die 

persoon heeft zich ziek gemeld.  Op dinsdag 11-12-2012 is er een nieuwe vergadering 

over  veiligheid  gepland.  Er  wordt  besloten  om  die  vergadering  sowieso  te  laten 

doorgaan  om  mogelijke  verdere  actiepunten  te  bespreken.  Bovendien  wordt  er 

besloten  om  “SOS  mijn  kind  op  de  fiets!”  (proberen)  vast  te  leggen  voor  een 

gespreksavond in maart 2013. Dit zou perfect passen in het thema veiligheid van het 

schooljaar 2012-2013. 

AI KS: “SOS mijn kind op de fiets!” vastleggen voor gespreksavond in maart 2013  

(veiligheid)

Knutselproject: Er is geen nieuws over het knutselproject met de leerlingen van Don 

Bosco.

Fluovestjes: Er is geen nieuws over de maten van de fluovestjes voor de leerkrachten

AI SDH: gewenste maat fluovestje doorgeven (veiligheid)
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13. Varia 

 Schoolraad: PDC  en  SDM  worden  aangesteld  door  de  vergadering  als 

vertegenwoordigers voor de schoolraad 2013-2017.

 Fototoestel: Linda heeft een gratis fototoestel gekregen dat kan gebruikt worden 

tijdens activiteiten van de OV. EC heeft er een geheugenkaartje voor aangekocht 

bij Aldi.

Er wordt opgemerkt dat sommige agendapunten die traditioneel in deel 1 aan bod 

komen  (zoals  website)  niet  nuttig  zijn  voor  de  leerkrachten  en  beter  naar  deel  2 

zouden verhuizen. 

(AG verlaat de vergadering om 22h10)

DEEL 2: OV

14. OV materiaal

Er wordt  besloten om een grondige opruimactie  na de winter  te plannen. Bernard 

Lemaître heeft nog een stuk archief van de OV binnengebracht bij KS. Het past in twee 

archiefdozen die opgeslagen zullen worden in de zolderkamer naast het OV-kot.

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

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

15. Financieel overzicht november 2012

 Belangrijkste inkomsten: € 781.20 (opvang), € 150 (sneeuwklassen), € 2983.40 

(spaghettiavond), € 778.80 (fotograaf)

 Belangrijkste  uitgaven:  €  180  (opvang),  €  3078  (sneeuwklassen),  €  852.24 

(tijdschriften), € 292.16 (fruit), € 272.39 (spaghettiavond), € 25 (ballonwedstrijd), 

€ 267.86 (sinterklaas), € 292.92 (speelgoed speelplaats lagere school)

EC gaat herinneringen sturen voor de betalingen van de opvang omdat alles wat in 

2012 betaald is nog voor dit jaar fiscaal aftrekbaar zal zijn.
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16.  Varia (deel 2)

 Beginuur  werkvergadering: Er  wordt  besloten  om  de  werkvergaderingen 

voortaan te laten starten om 20h00 i.p.v. 20h15.

 Ballonwedstrijd: Er  is  nog  een  brief  van  een  ballon  teruggekomen  die 

teruggevonden werd in de Eifel in Duitsland. Er werd de bedenking gemaakt dat 

een  ballonwedstrijd  tegenstrijdig  lijkt  met  het  MOS  statuut  van  onze  school 

aangezien ballonnen niet afbreekbaar zijn en lang in de natuur blijven liggen. De 

voor-  en  nadelen  van  de  organisatie  van  een  ballonwedstrijd  tijdens  het 

schoolfeest zullen eens grondig geëvalueerd moeten worden.

De vergadering wordt afgesloten om 22h30.
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17.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 08-01-2012 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

 schoolfeest (za 25-05-2013)

5. Betalingssysteem uitstappen

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

7. Fuif 

8. Gespreksavond

9. Speelplaats

10. Valven

11. Opvang

12. Veiligheid

13. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

14. Vaste leden

15. Multimedia (Website en Facebook)

16. Financieel overzicht december 2012

17. Varia (deel 2)

18. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de 

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