
Verslag werkvergadering 07-05-2013

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), Iris Walbers (IW), Tamara Elsen (directeur ad interim; 

TE), Laurien Imbrechts (LI)

VERONTSCHULDIGD: Bart Vanmeensel (BVM), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Nico 

Bogaerts (schepen van onderwijs; NB)

AFWEZIG: Isabelle  Verhaert  (IVH),  Siegfried  Jorssen (SJ),  Sven De Mey (SDM),  Eef 

Heylighen (EH)

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

Er was slechts een zeer klein aantal aanwezigen. Dat is waarschijnlijk voor een deel te 

wijten aan het feit dat er problemen waren met de OV e-mails waardoor sommigen de 

uitnodiging voor de vergadering veel te laat of zelfs niet ontvangen hebben, waarvoor 

onze verontschuldigingen. 

De vergadering begint om 20u05. 
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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

4.  Budget en terugbetaling uitstappen schooljaar 2013-2014

Het concept  voor  het budget  (richtbudget  van €15 per kind per schooljaar)  en de 

terugbetaling van uitstappen (bijdrage door ouders van €1, €2 en €5 voor uitstappen 

die respectievelijk €1 - €5, €6 - €10 en meer dan €10 kosten) zoals voorgesteld tijdens 

de werkvergadering van 16-04-2013 wordt  goedgekeurd voor  het  schooljaar  2013-

2014. De opvang lijkt momenteel voldoende op te brengen om dit te financieren. Voor 

de eerste twee trimesters van het schooljaar 2012-2013 heeft de OV een bijdrage van 

€2,733.10 geleverd aan uitstappen. Het sparen voor grotere projecten gebeurt aan de 

hand van andere inkomsten zoals bv. de fotograaf en tijdschriften.

5. Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

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

◦ sportdag (do 20-06-2013; hele school): hindernissen en springkasteel

Activiteit:

• schoolfeest (za 25-05-2013; verantwoordelijke: IVH) 

Het stuk van de organisatie door de leerkrachten is in orde. De volgende activiteiten 

staan  op  het  programma:  een  tweedehandsbeurs,  spelletjes,  optredens  van  de 
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kinderen en een ballonnenclown voor twee uur (€120; vorig jaar is  hij  zelfs langer 

gebleven).  De taken van de leerkrachten zijn verdeeld.  Tot  hiertoe hebben er nog 

maar  weinig  ouders  gereageerd  op  de  oproep  om  te  komen  helpen  tijdens  het 

schoolfeest  maar  het  is  onzeker  hoelang  er  nog  ingeschreven  mocht  worden. 

Momenteel  zijn  er  alleszins  nog  niet  genoeg  helpers.  Er  wordt  opgemerkt  dat  de 

kinderen  van  de  helpers  mogen  meekomen  tijdens  de  opbouw.  Er  moet  nog  een 

herinnering  meegegeven  worden  met  de  kinderen.  De  posters  werden  reeds 

meegegeven met de kinderen.

Het is niet duidelijk of de kiosk besteld werd door TE en voor zover we weten moet de 

bestelling bij  Subli  nog gedaan worden.  SJ  heeft  aan zijn buurman gevraagd of de 

koelwagen gebruik kan worden voor het koel houden van de drank, maar dat blijkt niet 

mogelijk te zijn. Er werden alternatieve offertes gevraagd. Er wordt echter beslist dat 

we van het idee van de koelwagens gaan afstappen. De vorige jaren is dat ook niet 

nodig gebleken en als de helpers aan de toog voldoende in 't  oog houden dat de 

koelbakken tijdig aangevuld worden met nieuwe drank, dan zou er geen probleem 

mogen zijn. PDC zal een 6-tal taarten maken en IW is ook bereid om te bakken voor 

het schoolfeest. Het leerkrachtencorps zal flyers voorzien.

NB: Op woensdag 08-05-2013 heeft IVH een e-mail gestuurd met een overzicht van  

de huidige stand van zaken i.v.m. de organisatie van het schoolfeest:

•   Na verdere aanvulling van de werklijst komen we nog steeds helpers tekort  

(3 voor de eerste shift, 5 voor de tweede shift op zaterdagnamiddag).

•   De tenten  werden  besteld  en  worden  op  vrijdag  24-05-2013  geleverd  en  

opgesteld.

•   De drank, tafels en stoelen werden besteld en worden geleverd.

•   Java tassen, koffiezet en thermossen werden besteld en moeten op vrijdag  

24-05-2013 opgehaald worden.

•   De bestelling bij Subli werd geplaatst. Er moet enkel nog nagegaan worden  

hoeveel  taarten  er  eventueel  nog  bijbesteld  moeten worden.  IVH zal  een  

viertal taarten maken.
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•   Het ijs werd besteld door SDM (vorig jaar 20 liter, ijs, hoorntjes, kraam en  

schepper).

AI  IVH,  do  23-05-2013:  mosterd,  mayonaise  en  citroen  voor  thee  aankopen bij  

Colruyt (schoolfeest)

AI  IVH, do 23-05-2013:  papieren tafelkleden voor bedekking tafels aankopen bij  

AVA-papier (schoolfeest)

AI  IVH,  do  23-05-2013:  aanmaken  drankenlijst  en  papieren  voor  kraampjes  

(schoolfeest)

AI PDC & IW: nagaan bij IVH welke taarten voorzien moeten worden (schoolfeest)

AI leerkrachten: ontwerp en verspreiden flyers (schoolfeest)

6. Speelplaats

Tuinhuis kleuterschool:  Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de plaatsing van het 

tuinhuis in de kleuterschool voorzien wordt door de gemeente.

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

Picknicktafels: Op donderdag 09-05-2013 zal er om 9h30 samengekomen worden voor 

het ineenzetten van de picknicktafels aangezien (JVP, BV en PDC). 

NB PDC: Het ineenzetten van de picknicktafels is vlot verlopen. Zie hieronder het  

resultaat!

7. Valven

KS heeft een medewerker van Overtoom gecontacteerd om informatie te vragen over 

einde-reeksen valven. Er zijn nog verschillende opties:
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• grootte: 6 x A4 papieren voor €135, 9 x A4 papieren voor €164,

• kleur: zand, blauw, grijs en rood,

• zonder poten.

De  bestelling  zou  moeten gebeuren  op  naam van  de  school.  TE  heeft  een e-mail 

gekregen van Vanerum Sign & Display waar er ook valven aangekocht kunnen worden. 

Er moeten echter eerst een aantal vragen beantwoordt worden alvorens een offerte 

kan opgestuurd worden. We zouden opteren voor:

• geen verlichting,

• tussen palen,

• een nog nader te bepalen kleur.

TE merkt op dat er nog een budget tussen €300 en €400 kan vrijgemaakt worden door 

de school voor de aanschaf van valven.

AI KS: onderhandelen met Vanerum Sign & Display voor offerte valven (valven)

8. Opvang

Vertegenwoordiging LOK: IW toont interesse voor de taak van LOK-vertegenwoordiger 

en voor de niet financiële taken van de opvang (verdelen van de uren, trimestriële 

gesprekken met begeleiders), maar of ze het al dan niet op zich wil nemen hangt nog 

af van toelatingsresultaat om terug te gaan studeren (project 600).

Bespreking vergadering LOK: EC en TE brengen verslag uit van de vergadering van het 

LOK.  Die  vergadering  ging  ook  deze  avond  door.  Er  werd  opgemerkt  dat  het 

momenteel moeilijk is voor veel ouders om tegen 18h bij de naschoolse opvang te 

geraken  omwille  van  de  werken  richting  Leuven.  Er  wordt  ook  nagegaan  of  het 

mogelijk is om de facturatie van Hopla en de naschoolse opvang in het Wespenestje 

samen te voegen. Het Wespenestje heeft momenteel monopolie voor buitenschoolse 

opvang in Haacht. De bus stopt dan ook enkel daar. Er zal een infostandje van het LOK 

komen op beurs voor nieuwe inwoners van Haacht. De volgende LOK vergadering zal 

doorgaan op donderdag 03-10-2013.
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Laatste schooldag: Tijdens de laatste schooldag op vrijdag 28-06-2013 is er maar een 

halve dag school. Ofwel zal er dan helemaal geen opvang voorzien worden, ofwel moet 

er opvang voorzien worden vanaf de middag.

AI EC: nakijken hoe de opvangregeling was voor laatste schooldag vorig schooljaar  

(opvang)

NB EC: Er zal opvang georganiseerd worden tot 18u00 op de laatste dag van het  

schooljaar

9. Veiligheid

Er  zijn  geen  vergaderingen  geweest  en  geen  acties  ondernomen  sinds  de  vorige 

werkvergadering. We vragen ons af of de veiligheid aan de kleuterschool wel degelijk 

prioritair is voor de gemeente... 

Sam de Verkeersslang: Onze school  doet  mee aan “Sam de Verkeersslang”.  Deze 

week start op maandag 13-05-2013. De kleuterschool doet ook mee, en de fiets dient 

meegenomen te worden na de verkeersweek.

Belgerinkel: Het voorstel om een uitbreiding te maken voor de stempelkaart van “Met 

belgerinkel  naar  de  winkel”  voor  voetgangers  (aantal  stappen)  is  nog  niet  verder 

uitgewerkt.

AI WG veiligheid: uitwerken uitbreiding stempelkaart belgerinkel (veiligheid)

(PDC komt aan om 20u30)

10. Varia

• Briefjes activiteiten gemeente: De secretaris verwacht nieuwe criteria voor het 

meegeven  van  reclamebriefjes  voor  activiteiten  van  de  gemeente.  Voor  dit 

schooljaar blijft  het zoals het is.  Activiteiten van de school  zelf  mogen *niet* 

gepromoot  worden  binnen  de  gemeente  (staat  in  de  statuten  van  de 

gemeenteschool). Voor activiteiten van de OV mag dat officieel wel.

AI OV: opstellen criteria voor meegeven briefjes gemeente (varia)
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• Knutselproject: Het knutselproject met de leerlingen van Don Bosco Haacht werd 

afgelast.

• Zeeklassen: TE is naar de zee geweest om de kinderen die op zeeklasse waren 

te bezoeken. De groene sjaaltjes vallen niet echt op (en zijn trouwens te klein 

voor  de  leerkrachten).  De  meeste  andere  groepen  hebben  fluovestjes  of 

opvallende petjes.

• Halloweentocht: De datum die we tijdens de vorige werkvergadering voorgesteld 

hadden voor de Halloweentocht is niet geschikt (laatste dag voor een vakantie). 

Er wordt daarom voorgesteld om de tocht een week te vervroegen naar vrijdag 

18-10-2013.

(LI verlaat de vergadering om 20u50)

DEEL 2: OV

11. Multimedia

Website: Er zijn serieuze problemen geweest zowel met de website (server) als met de 

OV e-mail. De website is een aantal dagen onbereikbaar geweest (maar terug online 

dankzij de hulp van SDM) maar het is momenteel nog niet duidelijk of de OV e-mail al 

terug goed werkt bij iedereen (zie opmerking begin van dit verslag). Op woensdag 01-

05-2013 zijn EC, KS en PDC samengekomen ten huize Van Puymbrouck-Schouteden 

om de website een beetje op te kuisen. Er werden een aantal items uit de balk aan de 

linkerkant verwijderd en alle verslagen van de vergaderingen werden opnieuw op de 

website geplaatst (de links naar de pdf-files waren verdwenen na de crash van de 

website). De verslagen van de werkgroep verkeer zijn ondertussen ook op de website 

van de school gepubliceerd.

Als beheerder van een groep op Facebook zou je overzichtsmails moeten krijgen met 

de evolutie van het gebruik van de groep (aantal vind-ik-leuk's, aantal volgers, etc.)

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

AI EH: opstellen van een gedragscode (multimedia)
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12. OV materiaal

De opslagdozen voor het OV-kot moeten nog aangekocht worden. 

AI KS: aankoop opslagdozen voor OV-kot (OV materiaal)

NB KS: opslagdozen voor OV-kot werden aangekocht op 09-05-2013 (OV materiaal)

13. Financieel overzicht april 2013

• Belangrijkste inkomsten: €877.20 (opvang), €1290.00 (sneeuwklassen)

• Belangrijkste  uitgaven:  €240.00  (opvang),  €310.55  (tutti  frutti),  €57.22 

(paasactie), €12.51 (bankkosten), €10.00 (stof sjaaltjes zeeklassen) 

14.  Varia (deel 2)

• Verzekering vrijwilligers: De bestuurders blijken bij beide verzekeringen expliciet 

verzekerd te zijn. 

(EC  en  TE  komen  aan  om 21h20.  Sommige  agendapunten  worden  opnieuw  besproken.  Het  werd 

hierboven in het verslag in een logische volgorde opgenomen)

• Activiteit OV afsluiting werkjaar 2012-2013:  Er wordt een oproep gedaan voor 

ideeën voor een afsluitactiviteit voor de actieve leden van de OV (mét partners) 

voor het werkjaar 2012-2013 bij wijze van bedanking voor het geleverde werk. 

Alle ideeën zijn welkom. KS gaat een doodle opstellen voor de datum van deze 

activiteit.

AI KS: Doodle voor datum afsluitactiviteit werkjaar 2012-2013 (varia)

• Tombola: EC  merkt  op  dat  we  kunnen  overwegen  om eens  een  tombola  te 

organiseren bij een activiteit van de OV om de opbrengst te verhogen. Het blijkt 

tegenwoordig echter niet zo eenvoudig meer te zijn om tombolaprijzen los te 

peuteren bij sponsors. 

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

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

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 04-06-2013 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

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

5. Speelplaats

6. Valven

7. Opvang

8. Veiligheid

9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV)

10. Multimedia

11. OV-materiaal

12. Financieel verslag mei 2013

13. Varia (deel 2)

14. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de 

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

mailto:secretaris@ovthaegje.be
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