
Verslag werkvergadering 05-02-2013

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),  Eef  Heylighen  (EH),  Siegfried  Jorssen  (SJ),  Bart 

Vanmeensel (BVM), Isabelle Verhaert (IVH), Iris Walbers (IW), Tamara Elsen (directeur 

ad interim; TE), Annie Van Avondt (juf. 1KKB; AVA), Kathleen Van Geertruy (juf. 1LJA; 

KVG)

VERONTSCHULDIGD: Sven De Mey (SDM), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ),  Nico 

Bogaerts (schepen van onderwijs; Nbo)

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. 

Daniël De Jaeger wordt wegens ziekte vervangen door Tamara Elsen als directeur ad 

interim  tot  op  het  einde  van  het  schooljaar  2012-2013.  We  beginnen  met  een 

voorstellingsronde  aangezien  Siegfried  Jorssen  voor  de  eerste  keer  naar  een 

werkvergadering van onze vereniging komt.
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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.

3.  Opvolging action items en vragen

geen items.

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 Schaatsen (5LJ en 6LJ; februari 2013): € 3/leerling (€2 OV; €1 ouders)

 andere activiteiten:

 Schoolreis  “Monde  Sauvage”  (1LJ  en  2LJ):  4  x  €15  voor  begeleidende 

leerkrachten, en €10/leerling (€5 OV; €5 ouders)

Er wordt voorgesteld om vanaf volgend schooljaar een systeem te hanteren op basis 

van de prijs van een activiteit (bv. minder dan €10/leerling, dan €1 bijdrage ouders, 

meer dan €10/leerling dan €5 bijdrage ouders)

Activiteit:

 schoolfeest (za 25-05-2013; verantwoordelijke IVH, met helpers JVP & IW):

Het thema van dit jaar is “De tijd van toen”. Er wordt voorgesteld om enkele weken 

voor  de  activiteit  één  keer  samen  te  zitten  met  de  juffen  om  enkele  praktische 

afspraken te maken (bv.  wie zorgt  er voor de versieringen?).  Het OV zal  de flyers 
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maken  die,  net  zoals  twee  jaar  geleden,  ook  in  de  brievenbussen  van  de 

buurtbewoners gestoken kunnen worden om mogelijk geluidsoverlast aan te kondigen.

5. Betalingssysteem uitstappen

Na overleg met DDJ werd er beslist om het nieuwe voorstel voor het betalingssysteem 

(cfr. werkvergadering van 08-01-2013) in te voeren vanaf het schooljaar 2013-2014. Er 

werd  nog  een  alternatief  systeem  voorgesteld:  de  ouders  in  het  begin  van  het 

schooljaar een vastgelegd klein bedrag laten betalen (via overschrijving) en op het 

einde  van  het  jaar  de  afrekening  maken  (met  per  kind  een  overzicht  van  de 

uitstappen)  en  het  eventueel  te  veel  betaalde  bedrag  terug  te  storten..  De 

haalbaarheid en efficiëntie van een voorbetalingssysteem dient verder onderzocht te 

worden. Het kan op een later tijdstip ingevoerd worden.

AI  OV:  nadenken  over  voorbetalingssysteem  uitstappen  (betalingssysteem 

uitstappen)

6. Evaluatie bezoek brouwerij  Haacht (di 29-01-2013; verantwoordelijke: 

EC)

Het bezoek aan de brouwerij was geslaagd. Je kreeg er waar voor je geld: €6 voor een 

rondleiding, twee consumpties en een grote fles bier. TE liet weten dat scholen de 

brouwerij  van  Haacht  gratis  kunnen  bezoeken  (ze  heeft  dat  jaren  met  haar  klas 

gedaan), maar het is niet duidelijk of dat voor alle scholen geldt of enkel voor die uit 

Haacht. Er waren (slechts) 28 deelnemers (waarschijnlijk  omdat het een dag in de 

week was en omwille van het vroege uur). Spijtig genoeg is het nu een rustige periode 

voor de brouwerij waardoor er weinig activiteit was (er lagen enkele lijnen stil). Het is 

een activiteit die binnen enkele jaren nog eens herhaald kan worden, desnoods in een 

ander bedrijf in de buurt van Haacht (Danone in Rotselaar, Duracel in Aarschot, het 

witloofmuseum in Kampenhout, brandweer in Haacht of Leuven). Leuk weetje: Pepsi 

voor alle Belgische café's wordt in Haacht gemaakt maar die sectie van de brouwerij 

mag je niet bezoeken...
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7.  Gespreksavond (12-03-2013; verantwoordelijke: KS)

De informatie-  en meewerkavond “met mijn  kind op de fiets”  werd vastgelegd op 

dinsdag 12-03-2013 om 20u, maar die avond blijkt het oudercontact te zijn voor de 

kleuters.  Er  moet  dus uitgekeken worden  naar  een alternatieve datum.  Voor  deze 

activiteit moeten we een beamer en een laptop voorzien. Om het doenbaar te houden 

mogen  er  maximum  30  personen  deelnemen  want  de  ouders  moeten  actief 

meewerken in  groepjes.  Er  wordt  besloten om enkel  reclame te maken voor  deze 

activiteit  bij  de ouders van de scholen van de scholengemeenschap en niet bij  de 

gemeente.

AI KS: datum gespreksavond verzetten (gespreksavond)

NB KS: de gespreksavond werd verschoven naar dinsdag 19-03-2013.

8.  Paasactie (11-03-2013 t.e.m. 29-03-2013: verantwoordelijke: PDC)

School:  Er moeten 287 zakjes met eieren voorzien worden voor 97 leerlingen in de 

kleuterschool, 129 leerlingen in de lagere school, 24 leerkrachten, 21 leesouders en 

-grootouders,  2  administratief  personeel,  5  begeleiders  opvang,  7 

onderhoudspersoneel  en  2  busbegeleiders  (afgerond  naar  boven  om  rekening  te 

houden met mogelijke instappertjes na de krokusvakantie). Het is de bedoeling om in 

elk zakje één groot wit ei, één groot bruin ei en 3 kleine paaseitjes te steken. 

Ouders:  Er zullen zakjes van ongeveer 100 gr. paaseitjes verkocht worden aan een 

prijs van €2 per zakje. Bij aankoop van vier zakjes krijgt men een vijfde zakje gratis. 

Schema: Het schema voor de paasactie ziet er uit als volgt:

 maandag 04-03-2013: brief paasactie laten meegeven met kinderen,

 vrijdag 15-03-2013: einde inschrijvingen paasactie.

 ten laatste in de week 19-03-2013: aankopen paasactie school.

 week 19-03-2013: aankopen paasactie ouders. 

 dinsdag  26-03-2013  (voorstel):  inpakken  zakjes  paasactie  met  de  hulp  van 

leerlingen (5LJ) en leden van de OV (PDC, EC, KS & IW).

 ten laastste op vrijdag 29-03-2013: meegeven zakjes paaseieren met kinderen.
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Linda heeft al bevestigd dat ze ook dit jaar wil  instaan voor de verwerking van de 

bestellingen voor de paasactie.

AI PDC: brief paasactie laten meegeven op ma 04-03-2013 (paasactie)

AI PDC: aankoop paasactie school ten laatste week 19-03-2013 (paasactie)

AI LV: verwerking bestellingen paasactie ouders (paasactie)

AI PDC: aankoop paasactie ouders in week 19-03-2013 (paasactie)

AI PDC: datum afspreken met juf. Daisy voor inpakken paasactie ouders (paasactie)

NB  PDC:  Ik  kan  zelf  niet  aanwezig  zijn  voor  het  inpakken  van  zakjes  voor  de  

paasactie  ouders  in  week  van  25-03-2013  omdat  ik  voor  mijn  werk  in  het  

buitenland ben. Ik stel daarom voor om het te laten doorgaan op het einde van de  

week ervoor.

9. Fuif (zaterdag 15-06-2013)

Het  schepencollege  heeft  onze  aanvraag  voor  het  gebruik  van  de  refter  voor  de 

ouderfuif  afgewezen om te  voorkomen dat  er  een precedent  geschapen wordt  en 

andere  verenigingen  ook  de  refter  zouden  willen  gebruiken  voor  fuiven.  Er  wordt 

besloten om onze ontgoocheling per brief te uiten en om te vragen of het besluit nog 

herzien kan worden mits eventuele mondelinge toelichting tijdens het schepencollege. 

AI KS: nieuwe brief opstellen voor motivatie fuif in refter (fuif)

10.  Speelplaats

Nbo heeft ons laten weten dat de plaatsing van het tuinhuisje van de kleuterschool op 

de planning van de technische dienst van de gemeente staat, maar het zal pas voor na 

de krokusvakantie zijn.

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

Aangezien  er  nog  steeds  geen  duidelijkheid  is  of  de  picknick  tafels  die  verkocht 

worden  bij  Hubo  voldoen  aan  de  EU-norm  (EN71-8)  heeft  DDJ  voorgesteld  om te 

opteren  voor  het  voorstel  ingediend  door  meester  Geert.  Op  die  offerte  kost  een 

picknick tafel  € 209 per stuk en we zouden er (minstens) drie moeten hebben. Er 
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wordt besloten om nog verder uit te pluizen of er goedkopere alternatieven zijn die 

zeker aan de EU-norm voldoen alvorens een definitieve beslissing te nemen. 

AI IW: bellen naar centrale Hubo voor navraag EU-norm picknick tafels (speelplaats)

AI SJ: zoeken naar goedkopere alternatieven voor picknick tafels met EN71-8 label  

(speelplaats) 

11. Valven

Zoals reeds gemeld door DDJ is er geen budget ingeschreven voor de aanschaf van 

valven in 2013. TE gaat het opnieuw voorleggen en een begrotingswijziging aanvragen 

bij de gemeente.

12. Opvang

EC en DDJ  hebben samengezeten  met  de  begeleiders  van de opvang.  Ze hebben 

gevraagd  of  er  nood  is  aan  een  handboek  met  spelletjes  (voor  activiteiten  op 

woensdagnamiddag) maar de leerlingen blijken zichzelf goed te kunnen bezighouden. 

De begeleiders hebben wat meer knutselmateriaal gevraagd (scharen, slijpers, stiften, 

gommen en kladpapier). Er wordt opgemerkt dat er nog veel kladpapier en karton in 

het lokaal boven de klas van juf. Chris ligt dat door de opvang gebruikt mag worden.

AI KVG: doorgeven aan begeleiders opvang dat kladpapier & karton in lokaal boven  

klas juf. Chris gebruikt mag worden voor opvang (opvang)

13. Veiligheid

Veiligheid aan kleuterschool: De afgevaardigde van de provincie vindt de situatie aan 

de kleuterschool zelf ook onveilig. De provincie zou 80% van structurele veranderingen 

sponsoren. We zouden een goed gestoffeerde presentatie (met voorbeelden, foto's, 

interviews,...)  moeten geven aan het schepencollege. Er wordt daarom een oproep 

gedaan  om foto's  te  nemen van onveilige  situaties  aan de kleuterschool.  Er  werd 

voorgesteld om na de paasvakantie de poort dicht te houden om het gebruik van de 

fiets  te stimuleren.  Daarnaast zullen we zowel  het gebruik van de parking aan de 
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Verhaegenlaan als die aan de post promoten. NBo heeft ons laten weten dat er een 

eerste overleg is geweest met de schepen van verkeer. NBo gaat met hem volgende 

week op plaatsbezoek. Daarna wordt er samen een overleg ingepland. De verslagen 

van de werkgroep veiligheid zouden op de website van de school moeten gepubliceerd 

worden. 

AI OV: foto's nemen van gevaarlijke situaties aan de kleuterschool (veiligheid)

AI IVH: verslagen werkgroep veiligheid bezorgen aan Gilbert Vanhove (veiligheid)

AI Gilbert Vanhove: verslagen werkgroep veiligheid op website school publiceren  

(veiligheid)

KS heeft een brief ontvangen waarin er wordt aangeboden om in de periode rond de 

paasvakantie een dag “Kijk ik fiets” te organiseren om kleuters op een paar uur te 

leren fietsen zonder zijwieltjes. Er is één ouder per kind nodig als begeleiding. Op zich 

lijkt het wel een goed idee, maar het is niet prettig voor kleuters waarvan er géén 

ouder kan komen. Er zou voor hen een alternatieve activiteit georganiseerd moeten 

worden.  Er  werd even aan gedacht  om de leerlingen  van het  6LJ  in  te  zetten als 

begeleiders,  maar  niet  iedereen  was  ervan  overtuigd  dat  dat  een  verantwoord 

alternatief  zou  zijn.  Bovendien  wordt  er  jaarlijks  al  een  gelijkaardige  fietsinitiatie 

georganiseerd door de gemeente waarvoor er bij  de kleuters in de school  reclame 

wordt gemaakt.

AI KS: doormailen van bedenkingen voor fietsinitiatie voor kleuters (veiligheid)

AI TE: fietsinitiatie bespreken met kleuterjuffen en sportleerkrachten (veiligheid)

14. Varia 

 Vertegenwoordiging  schoolraad:  PDC  en  SDM  blijven  't  Haegje 

vertegenwoordigen  als  ouders  in  de  schoolraad.  Juf.  Christel 

(zorg@gbshaacht.be)  zal  TE  vervangen  als  leerkracht  voor  de  schoolraad 

aangezien zij al aanwezig zal zijn als directeur ad interim.

 Voorleesproject:  De 42 boekjes voor het voorleesproject die in november 2012 

besteld werden zijn pas deze week aangekomen. AVA wil na de krokusvakantie 
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een kunstthema laten doorgaan en heeft daarvoor het boekje “Groen” van Mark 

Sperring nodig. De overschot van het budget voor het voorleesproject (van de 

orde van €10) zou voldoende moeten zijn voor de aanschaf hiervan. Er wordt zo 

snel mogelijk gezocht naar een goedkope en snelle optie. 

NB:  het  boekje  “Groen”  kan  tweedehands  aan een  prijs  van €11.90  verkregen  

worden bij De Slegthe (dank aan SJ voor het opzoekwerk). Er werd beslist om het  

daar te bestellen.

(TE, AVA en KVG verlaten vergadering om 22u10)

DEEL 2: OV

15. Vaste leden

Na  de  navraag  komen  we  uit  op  de  volgende  11  vaste  leden:  Ellen  Camerlinck 

(penningmeester),  Peter  De  Cat  (secretaris),  Sofie  De  Hondt,  Sven  De  Mey 

(webmaster), Siegfried Jorssen, Karen Schouteden (voorzitter), Johan Van Puymbrouck 

(materiaalmeester), Bart Vanmeensel, Isabelle Verhaert, Iris Walbers en Eef Heylighen.

AI PDC: file met 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) 

16. Multimedia

Sinds enkele dagen is de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje ook beschikbaar op 

Twitter. De meerwaarde en het nut van het gebruik van Twitter voor onze vereniging is 

echter niet duidelijk voor de aanwezigen. Er wordt bijgevolg beslist om deze Twitter 

account terug te laten verwijderen.

EH is bezig met het opstellen van een communicatieplan waarin duidelijk omschreven 

wordt  welke  informatie  op  de  verschillende  communicatiekanalen  beschikbaar 

gemaakt  moet  worden.  Het  communicatieplan  zal  verder  uitgewerkt  en  besproken 

worden in samenspraak met KS en de website zal conform hiermee aangepast worden 

in samenwerking met EC en PDC.
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IW is ingeschreven voor een cursus fotoverwerking die doorgaat in maart 2013.

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

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

AI JVP:  SDM bellen voor verwijdering Twitter account en ontdubbeling paswoord  

privé- en OV-website (multimedia)

17. OV materiaal

Het OV-kot zal opgeruimd worden op dinsdag 12-02-2013 om 20h00 door JVP, SJ en 

PDC. 

18. Financieel overzicht januari 2013

 Belangrijkste  inkomsten:  €  1282.20  (opvang),  €  280.50  (sneeuwklassen),  € 

206.11 (interesten), € 27.00 (fluovestjes), € 180.00 (brouwerijbezoek)

 Belangrijkste uitgaven: € 240.00 (opvang), € 3407.71 (uitstappen), € 1955.00 

(sneeuwklassen),  €  305.62  (tutti  frutti),  €  795.95  (sinterklaas),  €  13.56 

(bankkosten),  €  335.17  (bijbestelling  fluovestjes),  €  153.80  (speelgoed 

speelplaats), € 17.84 (verjaardagskadootjes 3KK), € 174.00 (brouwerijbezoek)

19. Varia (deel 2)

 geen items.

De vergadering wordt afgesloten om 23u00.
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20.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 05-03-2013 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, JVP & IW)

5.   Gespreksavond (19-03-2013; verantwoordelijke: KS)

6.   Paasactie (04-03-2012 t.e.m. 29-03-2012; verantwoordelijke: PDC)

7.   Fuif (za 15-06-2013)

8.   Speelplaats

9.   Valven

10. Opvang

11. Veiligheid

12. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

13. Multimedia

14. OV-materiaal

15. Financieel overzicht februari 2013

16. Varia (deel 2)

17. 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

