
Verslag werkvergadering 16-04-2013

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

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

EC),  Peter  De  Cat  (secretaris;  PDC),  Siegfried  Jorssen  (SJ),  Johan  Van  Puymbrouck 

(materiaalmeester;  JVP),  Sofie  De  Hondt  (zorgjuf;  SDH),  Bart  Vanmeensel  (BVM), 

Isabelle Verhaert (IVH), Siegfried Jorssen (SJ), Tamara Elsen (directeur ad interim; TE), 

Sandra Van Berlamont (juf. 2KK; SVB), Sanne Verbinnen (juf. 1LJ + zorg KK; SV)

VERONTSCHULDIGD: Sven  De Mey  (SDM),  Eef  Heylighen  (EH),  Iris  Walbers  (IW), 

Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Nico Bogaerts (schepen van onderwijs; PJ)

AFWEZIG: 

Agendapunten:

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

DEEL 2: OV......................................................................................................................6

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 20h05.

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

4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

 geen aanvragen

 andere activiteiten:

 geen aanvragen

Activiteit:

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

IVH heeft een ontwerp voor de affiche gemaakt. Het ontwerp wordt goedgekeurd. De 

affiche zal op maandag 29-04-2013 meegegeven worden met de kinderen. De tenten 

werden besteld bij Galaxy. Er werd geopteerd voor stevigere tenten in vergelijking met 

die van het schoolfeest van vorig schooljaar. DDJ heeft in september 40 tafels en 250 

stoelen besteld bij  de gemeente maar tijdens de paasvakantie heeft TE een e-mail 

gekregen  dat  ons  schoolfeest  samenvalt  met  een  activiteit  van  de  gemeente 

(cultuurprijs)  waardoor  het  materiaal  niet  door  ons gebruikt  kan worden.  Bijgevolg 

zullen er tafels en stoelen via Swinnens besteld moeten worden. Er wordt een werklijst 

doorgegeven zodat de aanwezigen konden aangeven op welke momenten ze willen 

komen helpen. We gaan vrijdag de tenten al opstellen en de koelkasten al inladen. SJ 

gaat aan zijn buurman (slager Van Espen) vragen of we zijn koelaanhangwagen mogen 

gebruiken. Dat zou als voordeel hebben dat alle drank op voorhand al koel bewaard 

zou kunnen worden. De tenten zullen ook herschikt worden zodanig dat de kassatent 

de eerste tent is die de mensen tegenkomen. Er wordt beslist om hotdogs, pop corn, 
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ijsjes en taart (deels zelfgemaakt door PDC) te verkopen in de eettent en om geen 

ballonwedstrijd meer te houden. 

AI IVH: bestelling tafels en stoelen (schoolfeest)

AI SDM: bestelling ijs (schoolfeest)

AI TE: bestelling podium Kiosk (schoolfeest)

AI SJ: gebruik koelaanhangwagen aanvragen bij slager Van Espen (schoolfeest)

AI SVB: navragen of clown kan komen (schoolfeest)

5. Veiligheid

Er  is  een  overleg  van  de  werkgroep  veiligheid  geweest  waarbij  er  een  aantal 

voorstellen uit de bus zijn gekomen, maar er is tot hiertoe nog niets van gerealiseerd. 

Er zullen activiteiten voorzien worden in de weken die in het teken staan van “Sam de 

Verkeersslang” (week van maandag 13-05-2013) en “Met belgerinkel naar de winkel” 

(van maandag 06-05-2013 t.e.m. vrijdag 07-06-2013).

(IVH verlaat de vergadering om 20h55)

6. Opendeurdag (wo 17-04-2013)

De OV zal een infotentje opstellen tijdens de opendeurdag van woensdag 17-04-2013. 

EC, KS en JVP zullen het tentje bevrouwen/mannen. Er wordt voorgesteld om:

 het tentje te versieren met fluovestjes en affiches van de verkeersouders,

 kleurprenten van het thema “verkeer” te voorzien die kinderen kunnen komen 

inkleuren met wasco's,

 stoepkrijt  te  voorzien  waarmee kinderen  een tekening  op  de grond  kunnen 

maken

 de overschot paaseitjes van de paasactie uit te delen aan de bezoekers

AI KS: afprinten kleurprenten verkeer (opendeurdag)

AI KS: voorzien wasco's voor inkleuren kleurprenten (opendeurdag)

AI TE: affiche verkeersouders in bakje OV leggen (opendeurdag)
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7. Evaluatie Gespreksavond (19-03-2013; verantwoordelijke: KS)

De gespreksavond werd zéér interessant bevonden. Het werd goed gebracht met veel 

didactisch materiaal (filmpjes en dergelijke) maar het had wel wat korter gekund (het 

heeft  tot  22h15 geduurd).  Het  was  spijtig  dat  de  opkomst zo  laag was (er  waren 

slechts 14 aanwezigen) maar volgens de spreekster was dat een normale opkomst. Er 

wordt gevraagd of dergelijke activiteiten toch niet opengetrokken kunnen worden tot 

heel Haacht i.p.v. enkel de ouders van de kinderen van de school.

VV DDJ: mag er in heel Haacht reklame gemaakt worden voor gespreksavonden  

met een educatief onderwerp georganiseerd door de OV? (gespreksavond)

8. Evaluatie Paasactie (04-03-2012 t.e.m. 29-03-2012; verantwoordelijke: 

PDC)

Er werden in totaal 814 zakjes met paaseitjes besteld door ouders. Dat zijn er 91 meer 

t.o.v. het schooljaar 2011-2012. Met de hoeveelheidskortingen ingecalculeerd komt dit 

overeen met € 1,330 inkomsten. De inkopen werden gedaan op donderdag 21-03-

2013  bij  Colruyt  Haacht  en  Keerbergen  voor  een  totaal  van  €  730.52.  Rekening 

houdend met de aankoop van zakjes (€ 51.44) en de inkopen voor de paasactie voor 

de school (€276.24) komt dit overeen met een opbrengst van € 271.80.

Het inpakken van de zakjes voor de paasactie van de ouders werd gedaan door PDC 

en  KS  met  de  hulp  van  de  leerlingen  van  het  5LJ.  Om  het  inpakken  te 

vergemakkelijken had PDC op voorhand 12 dozen met eitjes klaargemaakt (één soort 

eitje per doos) zodat die dozen op een rij lessenaars geplaatst konden worden waar de 

kinderen konden rondlopen. Om één zakje te vullen moest er uit elke doos één eitje 

genomen worden. Deze werkwijze werd verkozen boven alle eitjes door elkaar in één 

doos te steken om te voorkomen dat er op het einde alleen nog maar zakjes gemaakt 

kunnen worden  met  "rommel".  Het  inpakken  heeft  in  totaal  slechts  anderhalf  uur 

geduurd.  De zakjes met paaseitjes werden diezelfde dag nog meegegeven met de 

kinderen.
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9. Speelplaats

De picknicktafels zijn gearriveerd. BVM, JVP, SJ, PDC en EC hebben aangegeven dat ze 

willen komen helpen om de picknick tafels ineen te zetten (voor zover ze beschikbaar 

zijn  op de datum van afspraak).  Ook  het  tuinhuis  van de kleuterschool  moet  nog 

geplaatst worden.

AI* OV: afspreken datum ineenzetten picknicktafels (speelplaats)

VV NB: wanneer staat plaatsing tuinhuis kleuterschool gepland? (speelplaats)

10. Valven

SJ heeft gezocht naar tweedehands valven maar heeft er geen gevonden. Hij stelt voor 

om firma's  aan te  schrijven om te vragen of  we licht  beschadigde valven kunnen 

aankopen aan een gereduceerde prijs.

AI KS: contact opnemen met kennis bij firma die valven verkoopt (valven)

11. Opvang

Op maandag 29-04-2013 om 9h30 zullen TE en EC samenkomen met de begeleiders 

van de opvang om o.a. uitleg te geven over de werking van de tuinhuizen.

12. Varia

 Zeeklasse: IW heeft stof voor herkenningssjaaltjes gekocht op een stoffenbeurs 

in Nederland. EC heeft een voorbeeld van een afgewerkt sjaaltje meegebracht. 

De stof  voor de nog af te werken sjaaltjes zijn  al  geknipt  maar moeten nog 

gestikt  worden.  Er wordt  beslist  dat de kinderen de sjaaltjes mogen houden. 

Indien de school zou beslissen om de zeeklassen te blijven inrichten, dan kan er 

overwogen worden om een grote hoeveelheid sjaaltjes aan te kopen.

(TE, SV en SVB verlaten vergadering om 21h40)
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DEEL 2: OV

13. Budget en terugbetaling uitstappen schooljaar 2013-2014

Om het financieel draagbaar te houden voor het OV komen we uit op een richtbudget 

van €15 dat per kind per schooljaar kan uitgegeven worden aan de sponsoring van 

uitstappen.  Dit  richtbedrag  is  gebaseerd  op  de  inkomsten  van  de  opvang  van  de 

voorbije  schooljaren.  Er  wordt  gevraagd aan  de  leerkrachten  om een  overzicht  te 

maken van de uitstappen die ze tijdens het schooljaar 2012-2013 al gedaan hebben 

en/of  nog  zullen  doen.  Er  wordt  voor  het  schooljaar  2013-2014  gevraagd  aan  de 

leerkrachten om het richtbudget in het achterhoofd te houden en de volgende bijdrage 

van de uitstappen te vragen aan de ouders:

€1 - €5 bijdrage van €1 door ouders

€6 - €10 bijdrage van €2 door ouders

boven €10 bijdrage van €5 door ouders

We zullen het systeem evalueren op het einde van het schooljaar 2013-2014.

14. Multimedia

De foto's van het brouwerijbezoek en de verslagen van de werkvergaderingen staan 

werden op de website van de OV gepubliceerd. 

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)

AI KS: verslag gespreksavond schrijven voor bij de foto's (multimedia) 

AI EC, KS, PDC en JVP: lenteopkuis website ten huize Van Puymbrouck op di 23-04-

2012 om 20h of zoiets (multimedia)

15. OV materiaal

Niets te melden.

AI KS: aankoop opslagdozen voor OV-kot (OV materiaal)
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16. Opstelling activiteitenkalender 2013-2014

De volgende activiteiten werden reeds vastgelegd voor het schooljaar 2013-2014:

 Werkvergaderingen:  dinsdag 10-09-2013,  dinsdag 15-10-2013,  dinsdag 12-11-

2013,  dinsdag 10-12-2013,  dinsdag 14-01-2014,  dinsdag 11-02-2104,  dinsdag 

11-03-2014, dinsdag 22-04-2014, dinsdag 13-05-2014 en dinsdag 17-06-2014

 Algemene vergaderingen: dinsdag 10-09-2013 en dinsdag 17-06-2014

 Halloweentocht: vrijdag 25-10-2013

 Spaghetti-avond: zaterdag 30-11-2013

 Paasactie: van maandag 10-03-2014 tot vrijdag 04-04-2014

 Opendeurdag: woensdag 23-04-2013

17. Vertegenwoordiger Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

KS  heeft  de  vertegenwoordiging  van  van  GBS  't  Haegje  overgenomen  van  An 

Sevenants  maar  is  dit  schooljaar  nog  naar  geen  enkele  vergadering  kunnen gaan 

(ofwel viel het samen met een activiteit van de OV, ofwel had ze geen babysit). Er 

wordt gezocht naar om een nieuwe vertegenwoordiger voor het LOK. Het zou nuttig 

zijn  dat  deze  persoon  ook  zou  instaan  het  niet-boekhoudkundig  gedeelte  van  de 

opvang (het opstellen van het werkrooster en de communicatie met de directie). 

18. Financieel overzicht maart 2013

 Belangrijkste inkomsten: € 1191.60 (opvang), € 240 (sneeuwklassen), € 1330 

(paasactie)

 Belangrijkste uitgaven: € 2635 (opvang), € 59.40 (tijdschriften), € 539.50 (tutti 

frutti), € 781.96 (paasactie), € 546.95 (picknick tafels), € 18.70 (allerlei) 

19.  Varia (deel 2)

 Verzekering  vrijwilligers:  IW  heeft  de  verzekeringspolissen  doorgenomen  en 

vergeleken. Ze komen in grote lijnen overeen met als enig verschil dat Fidea 

(onze  huidige  verzekering  waarvoor  er  betaald  moet  worden)  voor  grotere 
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bedragen verzekert  en ook dekking biedt  voor  een paar bijzondere  gevallen: 

vervoersmiddelen, toevertrouwde goederen, levering producten, aansprakelijk-

heid voor privé-leven en aansprakelijkheid voor vrijwilligerswerk. Het lijkt op het 

eerste gezicht dat we meer dan genoeg gedekt zijn met de gratis verzekering 

aangezien we niet elke dag werken met vrijwilligers zoals bv. in een rusthuis. Als 

we  een  aantal  activiteiten  organiseren  (en  het  aantal  vrijwilligers  tijdig 

doorgeven) is iedereen verzekerd op de moment dat de activiteit plaatsvindt. BV 

merkt echter op dat de bestuursleden van een v.z.w. niet beschouwd kunnen 

worden als  vrijwilligers.  We gaan nog moeten bekijken hoe dat opgelost kan 

worden...

De vergadering wordt afgesloten om 23h05.
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20.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 07-05-2013 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. Budget en terugbetaling uitstappen schooljaar 2013-2014

5. Activiteiten school

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

6. Speelplaats

7. Valven

8. Opvang

9. Veiligheid

10. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV)

11. Multimedia

12. OV-materiaal

13. Financieel verslag april 2013

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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