
Verslag werkvergadering 05-03-2013

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Sofie De Hondt (zorgjuf; SDH), Eef Heylighen (EH), 

Siegfried  Jorssen  (SJ),  Bart  Vanmeensel  (BVM),  Iris  Walbers  (IW),  Tamara  Elsen 

(directeur ad interim; TE), Katrien Blommaers (kinderverzorgster; KB), Sarah Guinier 

(juf. 2LJ; SG)

VERONTSCHULDIGD: Johan  Van  Puymbrouck  (materiaalmeester;  JVP),  Daniël  De 

Jaeger (directeur; DDJ), Nico Bogaerts (schepen van onderwijs; Nbo)

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

Agendapunten:

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

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 20u10. 
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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.  Inkorten werkvergaderingen

Tijdens  de  bestuursvergadering  van  woensdag  20-02-2013  werden  er  enkele 

richtlijnen besproken om het inkorten van de werkvergaderingen te stimuleren, nl.:

 Uitstappen: De aanvragen voor uitstappen worden door de leerkrachten in het 

bakje van de OV gelegd en worden per e-mail besproken door de vaste leden 

van de OV.  Er  wordt  een overzicht  van de uitstappen in  het  verslag van de 

werkvergaderingen  opgenomen.  De  definitieve  goedkeuring  (=  ondertekend 

aanvraagpapier)  voor  de  uitstappen  wordt  aan  de  (betrokken)  leerkrachten 

teruggegeven tijdens de werkvergadering.

 Werkgroepen: Tijdens de vergadering wordt er door de verantwoordelijke van de 

werkgroep (of  vervanger)  een korte  samenvatting gegeven van de acties  en 

besluiten  van  werkgroepvergaderingen  zonder  dat  er  opnieuw  over 

gediscussieerd wordt. Openstaande vragen kunnen tijdens werkvergaderingen in 

groep  besproken  worden.  Het  verslag  van  de  werkvergaderingen  bevat  een 

samenvatting zodat iedereen toch op de hoogte kan blijven. De data van de 

werkgroepvergaderingen worden opgenomen in dit verslag en aangekondigd op 

de website (en de Facebook pagina) van de OV zodat alle geïnteresseerden er 

naartoe kunnen gaan.

 Financieel  verslag: Het  financieel  verslag  van  de  afgelopen  maand  wordt 

opgenomen in  het  verslag maar  de  getallen  worden niet  langer  voorgelezen 

tenzij er iets speciaals op te merken of te bespreken valt. 
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 Vaste  agendapunten:  Vaste  agendapunten  (zoals  opvang)  blijven  wel 

geagendeerd maar worden enkel besproken als er iets te melden valt.

4.  Opvolging action items en vragen

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

De up-to-date lijst  van de vaste leden zal  door de penningmeester samen met de 

belastingsaangifte neergelegd worden bij de griffie.

5.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 Technopolis (30-04-2013; 2KK): € 8/leerling (€1 ouders; €7 OV) 

 ezelboerderij in Perk (1LJ en 2LJ; datum?): €7 /leerling (€1 ouders; €6 OV)

 circus (hele school behalve 1KK; 15-03-2013): € 5/leerling (€1 ouders; €4 OV)

 IMEC (6LJ; ma 25-03-2013): €5/leerling (€1 ouders; €4 OV)

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

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

dinsdag 19-03-2013 om 20u. De briefjes zullen meegegeven worden op donderdag 07-

03-2013 met inschrijving ten laatste op vrijdag 15-03-2013.

AI KS: uitnodigingsbrief naar TE sturen op woensdag 06-03-2013 (gespreksavond)

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

School:  De paaseieren voor de paasactie op school werden aangekocht op zaterdag 

16-02-2013  door  PDC  bij  Colruyt  Haacht  en  werden  in  het  OV  kot  gezet.  De 

leerkrachten gaan de zakjes inpakken op vrijdag 22-03-2013. 

Ouders:  Er  werd  afgesproken  met  juf.  Daisy  dat  het  inpakken  van  de  zakjes  met 

paaseitjes voor de paasactie voor de ouders zal doorgaan op donderdag 21-03-2013 in 
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de namiddag met de hulp van de leerlingen van het 5LJ. Er zullen nog enkele leden 

van de OV komen helpen (PDC & KS)

De overschot van de eieren van de paasactie voor de school en voor de ouders mag 

door de paashaas op vrijdag 29-03-2013 uitgestrooid worden.

AI EC: inkopen zakjes voor paasactie school en ouders (paasactie)

AI LV: verwerking bestellingen paasactie ouders (paasactie)

AI PDC: aankoop paasactie ouders op 21-03-2013 (paasactie)

AI Paasactie: inpakken paasactie ouders op 21-03-2013 (paasactie)

8. Fuif (zaterdag 15-06-2013)

Er  zijn  enkele  leden  van  de  OV  naar  de  fuif  van  de  mama's  en  papa's  van  het 

oudercomité van de school in Boortmeerbeek geweest (zaterdag 23-02-2013). Er was 

redelijk veel volk en de DJ was de voorzitter van het oudercomité. Deze school heeft 

meer leerlingen en er werd ook reclame gemaakt in heel Boortmeerbeek. 

Er wordt beslist om de organisatie van een fuif door onze OV uit te stellen tot een 

nader te bepalen datum. Er wordt overwogen om de fuif te organiseren samen met 

een andere school (of scholen) uit onze scholengemeenschap. Het zou bijvoorbeeld 

leuk zijn om het tezamen met de vestiging in Wespelaar (Klimop) te doen om alzo 

onze banden te versterken.

AI KS: contact opnemen met oudervereniging Klimop (fuif)

Er wordt opgemerkt dat er geregeld briefjes met reclame meegeven worden met de 

kinderen waarvan de relevantie voor schoolkinderen of ouders van schoolkinderen niet 

altijd  duidelijk  is.  Dit  kan  niet  vermeden  worden  aangezien  deze  reclamebriefjes 

goedgekeurd werden door secretaris van de gemeente en we zijn verplicht om ze mee 

te geven met de kinderen. 

9.  Speelplaats

Zandbak kleuterschool: Voor het opvullen van de zandbak in zijn huidige staat alleen 

zou er  ~18 m³  nieuw zand nodig  zijn,  hetgeen neerkomt op ongeveer  €  500.  De 
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zandbak zou echter een rechthoek of een vierkant moeten worden aangezien we een 

anti-katten bash of net moeten voorzien en dat is véél te moeilijk om te maken in een 

L-vorm. Bovendien gaat de zandbak volledig leeggemaakt en terug opgevuld worden 

met nieuw zand. Het dossier ligt op technische dienst van de gemeente (er zijn drie 

offertes nodig).

Picknick tafels: Er werden online drie picknicktafels besteld bij BVBA E-Products Europe 

(Gent) door EC aan een prijs van € 159 per stuk. De leveringskosten bedragen € 69.95. 

De picknicktafels zijn essentieel dezelfde als diegene die meester Geert oorspronkelijk 

had voorgesteld. De factuur is ondertussen ontvangen. De datum van de levering is 

onbekend. De picknicktafels moeten nog zelf in elkaar gestoken worden.

NB PDC: De picknick tafels zullen geleverd worden op wo 13-03-2013 tussen 9h en  

12h (speelplaats).

AI OV: afspreken datum ineenzetten picknicktafels (speelplaats)

10. Valven

Er is in het budget van de school niets voorzien voor de aanschaf van valven en als we 

het er toch in willen krijgen, dan zal het ten koste van iets moeten anders zijn.

AI SJ: nakijken of er tweedehands valven te vinden zijn (valven)

11. Opvang

Telefoon: Er is een nieuw GSM nummer voor de opvang: 0486/664043.  Bij de vorige 

GSM werd er te laat aan gedacht om de prepaidkaart  opnieuw op te laden waardoor 

het nummer nu niet meer kan gebruikt worden. EC heeft voor het nieuwe nummer een 

abonnement genomen (postpaid bij BASE). Om het probleem met de vorige nummer 

te voorkomen moet er één keer per jaar “iets” met de telefoon gedaan worden (SMS 

sturen of bellen).

Fiscale attesten: De fiscale attesten van de opvang worden momenteel aangemaakt 

en opgestuurd.
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12. Veiligheid

Vergadering: Er moet nog een nieuwe datum vastgelegd worden voor de volgende 

vergadering van de werkgroep veiligheid. 

AI IVH: vastleggen en communiceren werkgroepvergadering veiligheid (veiligheid)

Veiligheid  aan kleuterschool:  Het sluiten  van de poort  aan de kleuterschool  na de 

paasvakantie lijkt niet meer haalbaar.

Fietsinitiatie: KS heeft een aantal e-mails gestuurd met de verantwoordelijke van de 

activiteit  van de fietsinitiatie  voor kleuters.  We hebben onze praktische vragen en 

bezwaren geuit  (zie  verslag vorige werkvergadering).  De vrije  basisschool  “De Pit” 

(Wespelaar) gaat de fietsinitiatieactiviteit wel laten doorgaan dit schooljaar. Er wordt 

door de leerkrachten gevraagd of het bij ons door de OV georganiseerd zou kunnen 

worden tijdens het weekend of op woensdagnamiddag. We kunnen vragen naar de 

ervaringen van “De Pit” maar dit schooljaar doen we er alleszins niet aan mee.

13. Varia 

 Zeeklasse:  De leerlingen van het 4LJ gaan op zeeklasse maar de begeleidende 

leerkrachten moeten daarvoor betalen (€ 69/leerkracht; 4 leerkrachten, 2 voor 

elke  vestiging).  Er  werd  gevraagd  of  de  OV  daarvoor  wil  betalen.  Voor  de 

sneeuwklassen moet er enkel betaald worden voor een extra begeleider en dat 

wordt  betaald  door  de  gemeente.  We beslissen  om niet  te  betalen  voor  de 

leerkrachten. Het zal bijgevolg voorgelegd moeten worden aan de schepen van 

onderwijs. Er werd eveneens gevraagd of er sjaaltjes voorzien kunnen worden. 

Er wordt gedacht om zelf sjaaltjes te maken.

AI IW: uitkijken voor stof voor sjaaltjes zeeklassen (varia)

 Walking-dinner tafels: Er wordt gevraagd of er 3 walking-dinner tafels uitgeleend 

kunnen  worden  voor  het  Schlaegerfestival  in  “Klimop”  (vestiging  Wespelaar) 

tijdens  het  weekend  16  en  17-03-2013.  Het  wordt  goedgekeurd  aan  een 

huurprijs €5/stuk.

(TE, KB en SG verlaten vergadering om 21u10)
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DEEL 2 (OV):

14. Multimedia

Het  communicatieplan  werd  opgesteld  door  EH.  De  eerste  versie  werd  besproken 

tijdens de bestuursvergadering van woensdag 20-02-2013. Uitgeprinte versies van de 

huidige versie worden uitgedeeld onder de aanwezigen en in het kort besproken. De 

berichten op Facebook zouden gelinkt moeten worden met de berichten op de website 

van de OV. Er wordt even gediscussieerd over:

− de  voor-  en  nadelen  van  een  gesloten  Facebook  groep  t.o.v.  een  publieke 

Facebook pagina,

− een gedragscode (kritiek versus belediging).

Volgende vergadering gaan we het er meer uitgebreid over hebben. Er wordt besloten 

om tijdelijk een werkgroep multimedia op te richten (leden: EH, IW, PDC, KS en EC). 

AI EH: voor- en nadelen van Facebook groep en pagina nagaan (multimedia)

AI EH: opstellen van een gedragscode (multimedia)

AI EC: nakijken of ze EH beheerder van Facebookpagina kan maken (multimedia)

15. OV materiaal

Het OV-kot werd opgeruimd op dinsdag 12-02-2013 door JVP (materiaalmeester), KS, 

SJ en PDC. De nog losstaande rekken werden aan de muur bevestigd en een deel van 

de reeds lang ongebruikte “rommel” werd weggesmeten. Het OV-kot heeft nu een veel 

legere en meer opgeruimde indruk. Er zullen nog een aantal opslagdozen aangekocht 

worden om bv. de kleine cadeautjes voor het schoolfeest efficiënter in op te bergen. 

Een aantal  dingen zijn  verwijderd  uit  de inventaris  maar  de inventaris  is  nog niet 

volledig aangepast.

AI KS: aankoop opslagdozen voor OV-kot (OV materiaal)
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16. Financieel overzicht februari 2013

 Belangrijkste inkomsten:  € 493.20 (opvang),  € 600 (sneeuwklassen),  € 29.95 

(tijdschriften), € 726.61 (tutti frutti: bijdrage Klimop + subsidies 1ste trimester), 

€ 3 (fluovestjes)

 Belangrijkste uitgaven: € 240 (opvang), € 917.05 (uitstappen), € 322.50 (tutti 

frutti),  €  276.24  (paasactie),  €  61.11  (website),  €  502.74  (prentenboeken 

kleuters), € 12 (terugbetaling brouwerijbezoek)

17. Varia (deel 2)

 Verzekering  vrijwilligers:  We  zijn  erkend  als  een  vrijwilligersorganisatie 

(permanent; moet niet meer jaarlijks hernieuwd worden). Bijgevolg zouden we 

een  vrijwilligersverzekering  Provincies  kunnen  afsluiten  bij  Belfius. Er  is  een 

groot  verschil  in  de  premie  die  we  voor  onze  huidige  verzekering  moeten 

betalen. De verzekeringspolissen moeten vergeleken worden om uit te zoeken in 

hoeverre ze hetzelfde dekken en wat uiteindelijke het voordeligste is. 

AI IW: vergelijken verzekeringspolissen (varia) 

 Brandglijbaan: Er wordt opgemerkt dat de brandglijbanen niet gebruikt mogen 

worden om op te spelen.

De vergadering wordt afgesloten om 22u10. Er volgt nog een geanimeerde discussie 

over Chiro versus Scouts.
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18.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 16-04-2013 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.   Evaluatie gespreksavond (19-03-2013; verantwoordelijke: KS)

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

7.   Speelplaats

8.   Valven

9.   Opvang

10. Veiligheid

11. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

12. Multimedia

13. OV-materiaal

14. Opstelling activiteitenkalender schooljaar 2013-2014

15. Vertegenwoordiger Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

16. Financieel overzicht maart 2013

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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