
Verslag werkvergadering 04-01-2013

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (20u00)

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

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

Sofie  De  Hondt  (zorgjuf;  SDH),  Kristof  Cloetens  (KC;  ter  vervanging  van  Isabelle 

Verhaert:  IVH), Nico Bogaerts (schepen van onderwijs;  NBo), Sofie Claessen-Le Roy 

(juf. 3KKB; SCLR),  Marita Wauters (juf. 6LJ; MW)

VERONTSCHULDIGD: Sven  De  Mey  (SDM),  Eef  Heylighen  (EH),  Bart  Vanmeensel 

(BVM), Iris Walbers (IW), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ)

Agendapunten:

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

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 20u05. Nico Bogaerts is vanaf nu de nieuwe Schepen van 

Onderwijs.  PDC heeft  nog  een  e-mail  van  de  vorige  Schepen van  Onderwijs,  Paul 

Jacobs, ontvangen waarin hij uitdrukkelijk gevraagd heeft om de volgende boodschap 

over te brengen: “Ik wil  iedereen van het oudercomité uit  de grond van mijn hart 

bedanken voor de inzet, de zin voor overleg en de stevige structuur die jullie op poten 

hebben  gezet!  Ik  meen  dit  oprecht:  dit  oudercomité  heeft  alle  capaciteiten  en 
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enthousiasme in zich om een kwaliteitsvol schoolleven mee gestalte te geven. Ik ga 

tegen mijn  zin  weg maar  wel  in  de  wetenschap dat  er  een stevig  potentieel  aan 

geëngageerde ouders klaar staat! Ik wens jullie allen het beste en bedankt!!!”  De 

leden van de OV willen langs deze weg Paul Jacobs ook hartelijk bedanken voor de 

fijne samenwerking.

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

geen.

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 Cosmodrome te Genk (6LJ; eind april 2013): € 3/leerling

 uitstap van halve dag (6LJ; tijdens sneeuwklassen): CFR 5/leerling voor bus

VV DDJ (EC): hoe werd de betaling film voor lagere school in kerstperiode geregeld  

tijdens de vorige schooljaren? (activiteiten)

NB DDJ: De kerstfilm is ten koste van de school en werd al betaald. 

 andere activiteiten:

 geen aanvragen

Activiteit:
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 schoolfeest (za 25-05-2013): 

Na het succes van de organisatie van de catering voor het schoolfeest van het 

vorige  schooljaar  wordt   IVH terug  aangesteld  als  verantwoordelijke  voor  dit 

evenement vanuit het OV.

5. Betalingssysteem uitstappen

Huidig betalingssysteem: In het huidig betalingssysteem worden de uitstappen eerst 

betaald door de gemeente. De bijdrage van € 1 door de ouders wordt teruggevorderd 

door het te factureren samen met de drankjes en maaltijden. Het overblijvende stuk 

moet door de OV aan de gemeente terugbetaald te worden. Om een uitstap aan te 

vragen  dienen  de  leerkrachten  verschillende  papieren  in  te  vullen  waardoor  er 

sommige leerkrachten tegen opzien om uitstappen te organiseren. Bovendien loopt er 

vanalles mis bij  de terugbetaling aan de gemeente.  Onze penningmeester heeft  in 

december 2012 nog facturen ontvangen van activiteiten van twee schooljaren geleden 

en de teruggevraagde bedragen komen niet altijd overeen met de reële kostprijs van 

de activiteiten. Bij de aanvraag van een uitstap is de exacte prijs immers niet altijd 

geweten waardoor er voor de zekerheid een te hoog bedrag gebudgetteerd wordt. In 

dergelijke gevallen vraagt de gemeente het gebudgetteerde bedrag terug in plaats 

van de reële kostprijs. In sommige gevallen zou de OV dan enkele honderden euro 

meer moeten betalen dan de werkelijke kostprijs, wat onaanvaardbaar is. 

Nieuw voorstel: De hoofdreden voor de invoering van het huidig betalingssysteem van 

uitstappen was dat men wilde vermijden dat er teveel met klein geld gewerkt zou 

moeten worden als er telkens van de kinderen gevraagd zou worden om € 1 mee te 

brengen naar de klas. Er wordt nu voorgesteld om de bijdrage van de ouders toch zo 

af  te  handelen  zodat  de  omweg  via  de  gemeente  vermeden  kan  worden  en  de 

facturen van de uitstappen rechtstreeks naar de OV gestuurd kunnen worden. 

AI EC: nieuw voorstel betalingssysteem bespreken met DDJ (betalingssysteem)

NBo  (nieuwe  Schepen  van  Onderwijs)  arriveert  en  er  wordt  een  korte 

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

De  uitnodigingsbrieven  werden  op  maandag  07-01-2013  meegegeven  met  de 

kinderen.  Er  is  al  één  inschrijving  binnengekomen.  Tegen  het  einde  van  de  week 

zouden we moeten weten we hoeveel ouders er gaan deelnemen aan deze activiteit. 

Momenteel  heeft  EC doorgegeven  dat  er  25  ouders  zouden  meedoen.  Het  exacte 

bedrag  voor  het  definitief  aantal  deelnemers  moet  5  dagen  op  voorhand  betaald 

worden. 

7.  Fuif (zaterdag 15-06-2013)

KS  heeft  een  motivatiebrief  voor  de  organisatie  van  een  fuif  voor  de  ouders 

voorbereid. De brief werd tijdens de vergadering nagelezen en verbeterd door NBo. Er 

wordt  besloten  om  het  een  “ouderfuif”  te  noemen  en  om  een  richtbegin-  en 

richteinduur toe te voegen. De motivatiebrief zal per e-mail verstuurd worden naar Luc 

Van Rillaer ter attentie van het College. Er wordt opgemerkt dat het midden juni nog 

lang klaar is buiten en dat het niet aangenaam is om in het daglicht te dansen, dus de 

ramen in  het  dak  van  de refter  zouden  verduisterd  moeten worden.  Er  blijkt  een 

systeem voor te bestaan maar het moet nog nagevraagd worden hoe het werkt. Om 

de fuif vroeg genoeg op gang te trekken wordt er gedacht om een “happy hour” te 

houden en/of een optreden in te lassen (bv. coverband van JVP). Indien de refter van 

de  school  niet  mag  gebruikt  worden  voor  onze  ouderfuif  zijn  er  nog  wel  enkele 

uitwijkmogelijkheden in Haacht, zoals zaal “De Kram” (groot en duur) en zaal “Onder 

De Toren” (mag voor privéfuiven; niet te duur; foyer kan apart gehuurd worden). Er 

wordt een werkgroep “Fuif” opgericht met momenteel als leden JVP, EC en PDC.

VV DDJ (EC): hoe werkt verduistering ramen refter? (fuif)

NB DDJ: In het budget van 2013 staat opgenomen dat de lichtstraat in de sportzaal  

van 't  Haegje  herteld  wordt  (er  werd een bedrag voor  voorzien),  maar  dat  wil  

daarom nog niet zeggen dat daarmee de zaal voldoende verduisterd kan worden.  

Wilfried kan wel zwarte plastiek plaatsen, maar dan moet hij  ruim op voorhand  

verwittigd worden!
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AI KS: motivatiebrief fuif e-mailen naar Luc Van Rillaer (fuif)

8.  Gespreksavond

We zijn geselecteerd voor een gespreksavond rond het thema “SOS mijn kind op de 

fiets!”. De exacte datum zal nog doorgemaild worden (maart 2013 aangevraagd).

9. Speelplaats

Het  tuinhuis  van  de  lagere  school  zal  na  de  krokusvakantie  in  gebruik  genomen 

worden. De datum voor de plaatsing van het tuinhuis van de kleuterschool is nog niet 

gekend.

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

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

NB DDJ: We hebben een prijsofferte ontvangen van de firma Kompan:

 twee zijmodules zandbak + installatie: € 3,180

 grondverankering + installatie: € 660

 twee zitjes voor zandbak + installatie: € 180

 grondwerken: € 8,390

Dus totaal van de offerte komt op € 15,610.10, BTW inclusief.

AI DDJ: prijsofferte picknick tafels (speelplaats)

NB DDJ: Aangezien er nog steeds geen duidelijk is over de EU-norm bij Gamma,  

stelt DDJ voor om te opteren voor het voorstel van meester Geert.

10. Valven

Er is nog geen nieuwe informatie over de kostprijzen van valven (“vitrinekasten”). Het 

voorstel om valven te laten maken als een project voor de leerlingen van Don Bosco 

werd  niet  positief  onthaald  door  de  leerkrachten  omdat  de  valven  niet  voor  de 

leerlingen zelf bedoeld zijn. Er zouden minstens zes A4 papier opgehangen moeten 

kunnen worden.

VV DDJ: hoeveel wil de school bijdragen aan de aanschaf van valven? (valven)
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NB  DDJ:  Er  staat  geen  budget  ingeschreven  voor  valven  maar  dat  kan  nog  

aangevraagd. Mits akkoord van het gemeentebestuur zou er dan in juni 2013 een  

begrotingswijziging doorgevoerd moeten worden.

11. Opvang

Ergens in januari of februari zullen DDJ en EC gaan samen zitten met de begeleiders 

van de opvang. Momenteel gaat het niet wegens ziekte van één van de begeleiders... 

SCLR merkt op dat er tegenwoordig enkele kleuters zijn die beginnen te wenen als ze 

naar de opvang moeten terwijl dat niet het geval was in het begin van het schooljaar 

wat laat uitschijnen dat er een probleem zou kunnen zijn... 

Onze school is de enige die niet meedoet aan de buitenschoolse opvang georganiseerd 

door  de  gemeente  (Hop-la!).  Er  wordt  aan NBo,  die  ook bevoegd is  voor  Opvang, 

uitgelegd waarom we voor ons huidig systeem gekozen hebben (grootste bron van 

inkomsten van de OV die integraal gebruikt wordt voor het financieren van uitstappen 

van de leerlingen) en waarom we het ook zo willen houden (goedkoop).  In onze school 

wordt  er  €  0.60  aangerekend  per  begonnen  half  uur  terwijl  er  bij  Hop-la!  vanaf 

september 2013 een bedrag van € 1.28 per begonnen half uur betaald zal moeten 

worden.  Dit  grote  prijsverschil  kan  deels  verklaard  worden  aangezien  de 

buitenschoolse opvang in onze school enkel instaat voor toezicht. De huidige prijzen 

zouden toch naar  volgende schooljaar  toe geëvalueerd moeten worden (was vorig 

schooljaar al een opmerking bij het LOC).

12. Veiligheid

De fluovestjes voor de leerkrachten werden vandaag uitgedeeld. Er wordt opgemerkt 

dat de leerkrachten van de 1KK het problematisch vinden dat ze de kleuters nu ook 

nog moeten helpen met het aandoen van de fluovestjes. Daarom wordt er voorgesteld 

om aan enkele van de ouders die al vroeg aan de poort staan te wachten gevraagd 

zou worden om de kleuterjuffen hierbij te helpen.
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VV  DDJ  (SK):  mogen  ouders  leerkrachten  1KK  helpen  bij  aandoen  fluovestjes  

kleuters? (veiligheid)

NB DDJ: Het voorstel zal voorgelegd worden tijdens de personeelsvergadering van  

januari 2013. 

De  enquête  voor  de  kinderen  over  de  veiligheid  van  het  woon-schoolverkeer  is 

afgenomen vóór de kerstvakantie, maar de resultaten zijn nog niet bekend. De brief 

met de resultaten van de enquête voor de ouders zijn vandaag meegegeven met de 

kinderen.  Uit  deze enquête is  gebleken dat  er  enkele gevaarlijke punten zijn  voor 

auto's: het rondpunt aan de kleuterschool, de oversteekplaats aan de Jennekesstraat 

en bij café Claude aan de Stationsstraat en het kruispunt Mercatorlaan-Verhaegenlaan. 

Er hebben veel ouders aangegeven dat ze wel met de fiets naar school zouden willen 

komen  maar  dat  ze  het  te  gevaarlijk  vinden.  Het  is  de  bedoeling  om  een 

langetermijnplan  uit  te  werken  waarin  er  rekening  gehouden  zal  worden  met  een 

mogelijke  uitbreiding  van de school  met  een nieuw gebouw op de plaats  van het 

rondpunt aan de kleuterschool. De gemeente heeft het promoten van het gebruik van 

de fiets  voor  woon-school  verkeer  ook  als  actiepunt  gekozen.  Er  zal  in  het  derde 

trimester een gezamenlijke actie georganiseerd worden.

De expert van de provincie is langsgekomen maar daar is niets uitgekomen. 

13. Varia 

 Overlijden ouder: We hebben vanuit de OV een kaartje gestuurd naar aanleiding 

van het overlijden van een ouder van een kind. Er werd aan DDJ gevraagd om 

ons in de toekomst steeds op de hoogte te brengen van dergelijke voorvallen 

zodat de leden van de OV altijd hun medeleven zouden kunnen betuigen.

 Tutti Frutti: Veel van het tutti frutti fruit belandt bijna onaangetast in de vuilbak 

(bv. appels met slechts één hap uit). Sommige kinderen eten hun fruit niet op 

omdat ze anders tijd van de speeltijd verliezen. Er wordt daarom voorgesteld om 

het tutti frutti fruit vijf minuten voor het begin van de speeltijd in de klas op te 

eten. 
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 Folders:  Er zijn folders binnengekomen van “Leesfan” (boeken t.e.m. het 6LJ; 

meegegeven met SDH) en over sportartikelen (meegegeven met SCLR eventueel 

voor keuze speelgoed speelplaats kleuterschool)  

(MW en SCLR verlaten vergadering om 21u50)

DEEL 2: OV

14. Vaste leden

Naar aanleiding van de vraag van de gemeente naar een adressenlijst van de vaste 

leden  van  de  OV  werd  er  op  11-12-2012  een  bestand  met  de  gegevens  van  de 

(ex-)vaste leden rondgestuurd met de expliciete vraag om de gegevens na te kijken en 

eventueel aan te vullen en de wens om vast lid te blijven per e-mail te bevestigen bij  

de secretaris. Tot hiertoe is er nog geen reactie gekomen van Thu Dang Kim, Sigrid Op 

De Beeck, EH en SDM. Voor de huidige versie van de file: zie bijlage 1. Diegenen die 

niet reageren vóór de vergadering van dinsdag 05-02-2013 zullen niet langer als vast 

lid worden beschouwd. De resulterende up-to-date lijst van vaste leden zal neergelegd 

worden bij de griffie (zou minstens één keer moeten gebeuren). 

AI PDC: nakijken of juiste e-mail adressen gebruikt werden (vaste leden)

AI PDC: up-to-date lijst van vaste leden bezorgen aan EC (vaste leden)

AI EC: up-to-date lijst van vaste leden neerleggen bij griffie (vaste leden) 

15. Multimedia (Website en Facebook)

We  hebben  een  ernstig  probleem  met  de  website.  Ze  is  momenteel  niet  meer 

toegankelijk  nadat  ze  tot  tweemaal  toe  gehackt  geweest  werden  sinds  de  vorige 

vergadering.

 14/12/2012: bericht van Google dat sommige van onze pagina's ervoor kunnen 

zorgen  dat  de  computers  van  onze  bezoekers  besmet  kunnen  worden  met 

“malware”.
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 27/12/2012:  bericht  van  DNS  dat  onze  website  ofwel  gebruikt  wordt  voor 

frauduleuze praktijken ofwel gehackt werd.

De aanwezigen hebben naar SDM gebeld om de situatie van de website toe te lichten. 

Momenteel wordt de website gegenereerd met Joomla 1.5 maar er bestaat ook een 

recentere stabiel versie (Joomla 2.5). Om de overgang te maken heb je migratiescripts 

nodig, maar die krijgen we momenteel niet aan de praat. Eens we de upgrade naar 

Joomla 2.5 gemaakt hebben zou het probleem opgelost moeten zijn. Dit zou binnen de 

tijdspanne van een week moeten kunnen gebeuren. JVP heeft aangeboden om SDM 

hierbij  te  assisteren  en  indien  nodig  hulp  in  te  roepen  van  experten  uit  zijn 

kennissen/familiekring.

AI SDM & JVP: overgang naar Joomla 2.5 (website)

AI JVP: assistentie zoeken bij familie/kennissen indien nodig (website)

EC heeft ondertussen foto's genomen van de begeleiders van de opvang. 

AI EC: foto’s en namen begeleiders opvang op website OV zetten van zodra website  

terug toegankelijk is (website)

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

(SDH verlaat de vergadering om 22u25)

16. Financieel overzicht december 2012

 Belangrijkste inkomsten: € 1597.80 (opvang), € 1570 (sneeuwklassen)

 Belangrijkste  uitgaven:  €  180  (opvang),  €  2581.20  (uitstappen),  €  1363.85 

(sneeuwklassen),  €  90.45  (tijdschriften),  €  480.24  (tutti  frutti),  €  439.60 

(spaghettiavond),  €  455.40  (fotograaf),  €  150.22  (sint),  €  26.70  (speelgoed 

speelplaats lagere school), € 9.99 (SD card fototoestel)

De spaghettiavond heeft € 2271.41 opgebracht (t.o.v. een opbrengst van € 1397.19 

voor de brunch vorig schooljaar).
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17.  Varia (deel 2)

 factuurkaart  en promessekaart Colruyt: zowel KS als  PDC hebben momenteel 

twee factuurkaarten. PDC geeft één van die kaarten aan EC.

 OV-materiaal: Er  wordt  voorgesteld  om  het  OV-kot  op  te  ruimen  tijdens  de 

krokusvakantie. We gaan tijdens de volgende vragen wie kan komen helpen. 

De vergadering wordt afgesloten om 22u50.
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18.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 05-02-2013 om 20h00 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; verantwoordelijke: IVH)

5.  Betalingssysteem uitstappen

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

7.  Gespreksavond (??-??-2013; verantwoordelijke: ???)

8.  Paasactie (11-03-2012 t.e.m. 29-03-2012; verantwoordelijke: PDC)

9.  Fuif (za 15-06-2013)

10. Speelplaats

11. Valven

12. Opvang

13. Veiligheid

14. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

15. Vaste leden

16. Multimedia (website en Facebook)

17. OV-materiaal

18. Financieel overzicht januari 2013

19. Varia (deel 2)

20. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de 

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