
Verslag werkvergadering 04-06-2013

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (aansluitend op algemene vergadering)

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),  Johan  Van 

Puymbrouck (JVP), Isabelle Verhaert (IVH), Iris Walbers (IW), Tamara Elsen (directeur 

ad interim; TE), Daisy Lambrechts (juf. 5LJ; DL), Mathias Vrebosch (meester LO; MV), 

Geert Florentie (meester 4LJ; GF), Anneleen Witpas 

VERONTSCHULDIGD:  Daniël De Jaeger (directeur; DDJ)

AFWEZIGEN: Sven De Mey (SDM)

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 20u25. 

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

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

KS  dankt  IVH  in  naam  van  de  OV  voor  de  organisatie  van  het  schoolfeest.  Het 

schoolfeest  was  een  succes.  Het  is  momenteel  nog  niet  geweten  hoeveel  deze 

activiteit opgebracht heeft. Er waren opmerkingen over de volgende onderwerpen:

• Tenten: De tenten waren véél beter dan die van vorig jaar.

• Opstelling: De  meeste  activiteit  was  links  van  het  podium  waardoor  de 

activiteiten aan de rechterkant niet veel bezocht werden. Er wordt voorgesteld 

om de eettent langs de andere kant te zetten (of onder het afdak, dan is er niet 

eens  een  tent  nodig)  en  de  dranktent  meer  voor  de  klas  van  juf.  Daisy  te 

plaatsen om extra plaats te creëren voor mensen die naar de optredens willen 

kijken. Het podium zelf zou eventueel voor het 1/2LJ geplaatst kunnen worden 

(want het staat nu veel meer naar voren t.o.v. vroeger omwille van het tuinhuis). 

• Bonnetjes: Het  gebruik  van  bonnetjes  met  twee  verschillende  kleuren  werkt 

verwarrend. Er zou beter gewerkt worden met bonnetjes met slechts één kleur 

en de prijzen te laten variëren door een verschillend aantal bonnetjes te vragen 

(bv. bij Klimop wordt er gewerkt met bonnetjes ter waarde van € 0.8).

NB EC: volgend jaar zouden er eens nieuwe bonnetjes moeten gemaakt worden  

want er zijn al veel bonnetjes verdwenen en ze zijn ondertussen al wat versleten

• Spelletjes: Er zijn maar weinig kinderen die de spelletje gedaan hebben. Dat kan 

deels opgelost worden door de optredens al om 14h te laten beginnen i.p.v. pas 

om 16u. Dan is het volk er al vroeger en blijft er nog meer tijd over voor de 

spelletjes. De optredens zouden eventueel ook meer gespreid kunnen worden.
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• Geluid: De  speech  van  juf.  Tamara  was  moeilijk  te  verstaan  op  bepaalde 

plaatsen. Zo was het bv. onverstaanbaar voor de helpers in de eettent.

• Eettent: De broodjes voor de hotdogs werden niet tijdig uit de diepvries gehaald 

(late  levering  door  Subli)  waardoor  er  sommigen  koud  verkocht  werden.  De 

broodjes die in de oven opgewarmd werden waren daarentegen héél lekker. Er 

kan  overwogen  worden  om  volgend  jaar  expliciet  iemand  te  voorzien  om 

broodjes te gaan opwarmen in de keuken. De popcorn werd enkel een succes na 

17u30 van zodra het schepijs op was (10 liter). De taarten werden vlot verkocht.

NB EC: Volgend jaar zouden we best bij de start van de opbouw zelf de bestelling  

bij  Subli  gaan  halen  met  behulp  van  een  winkelkar  via  de  toegang  van  de  

kleuterschool.

• Dranktent: Er zouden volgend jaar meer Duvelglazen voorzien moeten worden 

en indien mogelijk ook meer tafels en stoelen. Aan de toog is er nood aan een 

afvoer voor de afwas. Het zou ook beter zijn om de koffiekoppen op een andere 

plaats af te wassen (bv. aan lokaal van het 2LJ waar er stromend water is). 

• Kassa:  Aan  de  kassa  zouden  er  (minstens)  twee  helpers  voorzien  moeten 

worden: één voor bandjes en één voor de rest (en vanaf een bepaald uur een 

leerkracht voor de prijzen). 

• Toezicht: Voor het springkasteel is één begeleidende leerkracht voldoende. 

• Communicatie: De communicatie naar en tussen de mensen die komen helpen 

zou verbeterd moeten worden. Niet alle helpers wisten waar ze moesten zijn. 

• Weer: We hebben geluk gehad met het weer want het is  de hele dag droog 

gebleven. Het zou nuttig zijn om een noodscenario te voorzien bij regenweer.

EH en JVP nemen de verantwoordelijkheid  voor  de organisatie  van het schoolfeest 

2013-2014 op zich. 

AI EC: formulier voor aanvraag uitstappen opstellen en doorsturen (activiteiten)  
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5. Speelplaats

Tuinhuis  kleuterschool:  De  plaatsing  van  het  tuinhuis  van  de  kleuterschool  werd 

nogmaals besproken voor planning met technische dienst van de gemeente.  Dit  is 

allicht iets voor tijdens de zomervakantie. Andere meer dringende werken in de school 

krijgen voorrang. Eerst moet de zandbak vernieuwd worden, maar er is tot hiertoe nog 

geen  aannemer  gevonden  die  deze  werken  wilt  komen  uitvoeren.  NB  heeft  ons 

verzekerd dat hij dit in ieder geval al de hele tijd aan het opvolgen is...

Picknicktafels: Er  is  een  uitstekende  schroef  die  er  eens  uitgehaald  en  terug  in 

gevezen  zou  moeten  worden.  EC  merkt  op  dat  er  ook  een  kinderversie  van  de 

picknicktafels  bestaat  hetgeen  ideaal  zou  zijn  voor  op  de  speelplaats  van  de 

kleuterschool.

AI JVP & SJ: oplossen uitstekende schroef picknicktafel (speelplaats)

6. Valven

KS heeft bij Overtoom een offerte gevraagd voor valven met poten:

•   6 A4 bladen (€ 299) met 1 staander (€ 114) komt op € 413.

•   9 A4 bladen (€ 352) met 2 staanders (€228) komt op € 580.

De levertijd is  normaal gezien 2 weken. In het geval dat de bestelling door de OV 

wordt gedaan en de school nog geen klantennummer heeft moet er een voorafbetaling 

gebeuren waardoor de levertijd verlengd zal worden. De aanschaf van valven kan niet 

opgenomen worden in de begroting van 2013 (noch voor de school,  noch voor de 

technische dienst). Er wordt daarom besloten om de valven uit te stellen tot na 01-01-

2014.  TE  zal  hiervoor  een budget  van € 1,200 aanvragen hetgeen voldoende  zou 

moeten zijn voor twee valven van 9 A4's.

7. Opvang

Vertegenwoordiging  LOK: IW  wil  EC  helpen  met  de  organisatie  van  de  opvang 

ongeacht het resultaat van haar toelatingsaanvraag om terug te gaan studeren.
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Tuinhuis: Het  systeem voor  het  gebruik  van  speelgoed  uit  het  tuinhuis  tijdens  de 

opvang verloopt niet vlot genoeg. Een leerling van lagere school moet borg staan voor 

het speelgoed dat een kleuter uitleent, maar dit systeem is te ingewikkeld. Wat als de 

leerling van de lagere school eerder weg moet? Bovendien zijn de kleuters over het 

algemeen hun speelgoed héél snel beu.

Begeleiders: Alle begeleiders van de opvang willen volgend jaar blijven. 

Bedankingsdrink: Er  moet  nog  een  datum  afgesproken  worden  voor  de 

bedankingsdrink met de begeleiders van de opvang.

AI EC: doodle voor bedankingsdrink begeleiders opvang (opvang)

8. Veiligheid

NB is op het schoolfeest geweest. Hij heeft gemeld dat het sluiten van de schoolpoort 

zal  voorgelegd  worden  op  de  verkeerscommissie  (week  van  16-09-2013).  Ook  de 

politie zal daar aanwezig zijn maar de leden van de OV zijn niet welkom. We kunnen 

echter de problematiek wel op voorhand individueel  of in groep bespreken met de 

betrokken mensen. Er wordt besloten om een vergadering te beleggen met de politie, 

de schepen van mobiliteit, het schoolbestuur, afgevaardigden van de provincie, ouders 

en eventueel ook bewoners van de straat.

AI IVH: aangetekende brief sturen om te zorgen dat sluiten schoolpoort besproken  

wordt op schepencollege en dat we officieel standpunt krijgen (veiligheid)

AI  IVH:  vergadering  beleggen  met  politie,  schepen  mobiliteit,  schoolbestuur,  

afgevaardigden provincie, ouders en bewoners van straat (veiligheid)

9. Varia

• Thema voor schooljaar 2013-2014:   Zowel de school als de OV zullen  volgend 

jaar opnieuw werken rond het thema verkeer maar dan toegespitst op fietsen.

• Boekje OV: Er wordt voorgesteld om een “boekje” over de OV mee te geven met 

de kinderen. Er wordt echter gevreesd dat vele van deze boekjes ongelezen in 

de vuilbak zullen terecht komen...

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 5



(MV, GF, DL, TE en SDH verlaten de vergadering om 21u50)

DEEL 2: OV

10. Multimedia

We moeten volgend schooljaar werk maken van de hernieuwing van onze website. 

Daarna zou er meer reclame gemaakt moeten worden voor onze multimedia kanalen. 

EH is bereid om mee te helpen met het plaatsen van berichten op de website. 

AI multimedia: nadenken over gewenste structuur website OV (multimedia)

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

AI EH: opstellen van een gedragscode (multimedia)

11. OV materiaal

De opslagdozen voor OV materiaal zijn aangekocht en werden op een overzichtelijke 

manier gevuld met het prijzenspeelgoed voor het schoolfeest. Er werd echter door de 

leerkrachten  nog  extra  speelgoed  aangekocht  (zonder  dat  we  daar  vooraf  op  de 

hoogte van gebracht waren) waardoor er al terug dozen te weinig zijn...

AI KS: aankopen extra opslagdozen voor OV materiaal (OV materiaal)

12. Financieel overzicht mei 2013

• Belangrijkste  inkomsten:  €1,269.00  (opvang),  €4,328.00  (sneeuwklassen, 

waarvan  €3,608.00  terugbetaling  door  de  gemeente  voor  de  sneeuwklassen 

2013),  €316.00  (tijdschriften),  €190.02  (tutti  frutti,  terugbetaling  Wespelaar), 

€3,282.35 (schoolfeest)

• Belangrijkste  uitgaven:  €240.00  (opvang),  €735.80  (uitstappen),   €1,990.00 

(sneeuwklassen), €430.00 (tutti frutti), €220.23 (vrijwilligersverzekering), €6.80 

(sjaaltjes zeeklassen) 
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13.  Varia (deel 2)

• Voorwaarden briefjes gemeente:  Er wordt beslist dat er nog enkel briefjes met 

aankondigingen voor activiteiten voor kinderen meegegeven mogen worden, dus 

niet meer voor ondersteunende activiteiten met winstbejag (zoals eetdagen).

• Afsluitactiviteit  leden  OV:  Op  basis  van  een  doodle  werd  er  beslist  om  de 

activiteit voor de vaste leden van de OV (én hun partners) ter afsluiting van het 

werkjaar 2012-2013 te laten doorgaan op zaterdag 29-06-2013. Om na te gaan 

wat  de  meest  populaire  activiteit  is  zal  er  er  een  nieuwe  doodle  opgesteld 

worden. De verdere organisatie zal per e-mail gebeuren.

AI KS: Doodle opstellen voor activiteit afsluitactiviteit (varia)

De vergadering wordt afgesloten om 23h00.
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14.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 10-09-2013 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. Activiteiten school

• infomoment

4. Familieactiviteit: Halloweentocht 

5. Spaghettiavond

6. Speelplaats

7. Valven

8. Opvang

9. Veiligheid

10. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV)

11. Multimedia

12. OV-materiaal

13. Financieel verslag juni-juli-augustus 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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