
Verslag werkvergadering 10-09-2013

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

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), Anneleen Witpas (AW), Tamara Elsen 

(directeur ad-interim; TE), Ilse Bries (juf. 1KK; IB), Nancy Willems (juf. 2LJ; NW)

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

Heylighen (EH)

Agendapunten:

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

DEEL 2: OV......................................................................................................................7

Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

NB = nabeschouwing

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

VV = vraag voor

WG = werkgroep

De vergadering begint om 20h50.

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.
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3.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

 onder het standaard betalingssysteem:

 Afrikamuseum (5LJ; 22-11-2013): kost € 72 aan OV

 Chocoladefabriek (3LJ en 4LJ; 24-09-2013): kost € 107.5 aan OV

 Magische bosvertelling (alle KK; 24-04-2014): kost € 232.0 aan OV

 Piratentocht (alle KK; 24-06-2014): kost € 232.0 aan OV

Infomoment (ma 09-09-2013 en di 17-09-2013): KS heeft een presentatie over de OV 

gegeven en ze heeft dat zeer goed gedaan. Onder de aanwezigen waren het 

voornamelijk bekende gezichten. Er zijn maar weinig ouders gebleven voor een 

drankje aangeboden door de school.

Schoolfeest: Het schoolfeest zal doorgaan op zaterdag 17-05-2014. Net zoals vorig jaar 

valt het terug samen met het schoolfeest van Klimop. Er zal dit jaar rond verschillende 

landen gewerkt worden door bv. eetstanden te voorzien met hapjes uit de 

verschillende landen (olijven, blokjes Hollandse kaas,...). Het podium, de tafels en de 

stoelen zullen gereserveerd worden bij de gemeente.

AI TE: reservatie tafels en stoelen bij gemeente voor za 17-05-2014 (schoolfeest) 

Grootouderfeest: Het grootouderfeest zal doorgaan op woensdag 23-10-2013 en 

donderdag 24-10-2013. Er wordt aan de ouders van de OV gevraagd of er vrijwilligers 

zijn om te komen helpen... en dat zal zeker het geval zijn want de ouders zijn meestal 

vragende partij om aanwezig te mogen zijn!

VV OV: wie komt helpen op wo 23 en do 24-10-2013? (grootouderfeest)

4.  Familieactiviteit: halloweentocht (vr 18-10-2013)

Werkgroepleden: IW (verantwoordelijke) en EC.

De Halloweentocht gaat door op vrijdag 18-10-2013 vanaf 18u00 (het einduur moet 

nog bepaald worden). Er wordt opgemerkt dat het podium van het grootouderfeest die 

dag geleverd gaat worden, maar dat zou geen probleem mogen zijn voor onze 
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familieactiviteit. Vorige editie konden de kinderen zich laten schminken, werd er een 

lichtje geknutseld voor de aanvang van de tocht (blik met gaatjes aan een stokje met 

een theelichtje erin) en werd er pompoensoep aangeboden halverwege de tocht. Er 

wordt afgesproken dat de OV zorgt voor de catering (drank en hotdogs) en dat de 

leerkrachten opnieuw gaan zorgen voor de standjes met opdrachten voor onderweg 

(IW wil hieraan helpen). Er wordt voorgesteld om lampionnekes te maken met de 

leerlingen in de klas en die dan te laten meebrengen voor de wandeling (extra 

motivatie voor de kinderen om mee te doen). We moeten zo snel mogelijk een route 

uitstippelen en reclameborden maken. 

AI IB: knutselen in kleuterschool + leerkrachten aan stand (halloweentocht)

AI NW: knutselen in lagere school + leerkrachten aan stand (halloweentocht)

AI IB: navragen of draadjes met lampje aan stokje verkopen (halloweentocht)

AI WG familieactiviteit: vergaderen op wo 18 of vr 20-09-2013 (halloweentocht)

5.  Spaghettiavond (za 30-11-2013)

Werkgroepleden: KS (verantwoordelijke), IW, EC, JVP, PDC

De spaghettiavond zal doorgaan op zaterdag 30-11-2013 tussen 17h en 21h30 (met 

23h als afsluituur). We zullen ook dit jaar kunnen rekenen op de hulp van de man van 

IW die vorig jaar in een mum van tijd bijzonder lekkere spaghettisaus heeft gemaakt. 

We mogen enkel niet vergeten om bij de bestelling van het gehakt er rekening mee te 

houden dat er ook vegetarische spaghettisaus voorzien wordt. Er wordt van de ouders 

van het 6LJ verwacht dat ze komen helpen aangezien de opbrengst gebruikt zal 

worden om de sneeuwklassen van hun kinderen mee te sponsoren. Er wordt 

voorgesteld om de leerlingen van het 6LJ zelf ook te laten meehelpen. De 17 leerlingen 

zouden ingezet kunnen worden om (onder supervisie van juf. Marita) beperkte taken 

uit te voeren (zoals het afruimen van de tafels). Alle helpers worden verwacht om een 

T-shirt van de OV aan te doen. Vorig jaar werd alles besteld bij Subli.

AI JVP: Doodle opstellen voor datum werkgroep spaghettiavond
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AI TE: ouders kinderen 6LJ laten verwittigen door juf. Marita dat ze verwacht  

worden om te komen helpen met de spaghettiavond (spaghettiavond)

AI JVP: leerlingen komen aansporen tijdens laatste lesuur en briefje meegeven om 

de ouders te laten helpen

6.  Tutti frutti

Twee jaar geleden hadden we meer fruit gevraagd dan het aantal leerlingen die er 

effectief waren. Voor het schooljaar 2012-2013 werd fruiterkenning gevraagd voor 430 

leerlingen en dat is bijna 100 meer dan het werkelijk aantal leerlingen van de school 

(Haegje en Klimop tezamen)... en dat mag niet. Op die manier was er ook voldoende 

fruit voor de personeelsleden, het poetspersoneel en voor de hongerige kinderen 

tijdens de opvang. Tot vóór vorige schooljaar deed Klimop niet mee aan Tutti Frutti dus 

toen was dat nooit een probleem. De vestigingen in Haacht (Haegje) en in Wespelaar 

(Klimop) betalen ieder hun stuk apart. We hebben nu echter een boete gekregen: we 

moeten het fruit dat we teveel gesubsidieerd hebben gekregen terugbetalen. We 

hadden 100 stuks extra per week en een stuk fruit kost ongeveer 0.25 €, dus dat komt 

neer op een meerprijs van 750 € op jaarbasis (30 weken). Er wordt opgemerkt dat de 

kleuters genoeg hebben met een ½ stuk fruit en dat de leerlingen van het 1LJ en 2LJ 

ook geen heel stuk fruit nodig hebben. Er wordt beslist om vanaf nu een fruiterkenning 

te vragen voor 200 personen, die als volgt verdeeld zullen worden:

 50 stuks voor kleuterschool Haegje,

 100 stuks voor lagere school Haegje (voor Klimop moet nog besproken worden),

 25 stuks voor personeelsleden voor Haegje,

 15 stuks voor personeelsleden voor Klimop,

 10 stuks voor opvang.

7.  Speelplaats

Tuinhuis: Het glas van de ramen van de tuinhuizen zijn niet veilig. Ofwel moet er een 

folie opgeplakt worden zodat het niet splintert, ofwel moet het vervangen worden door 
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plexiglas. Het dak van het tuinhuis van de kleuterschool zou ook zo snel mogelijk 

afgewerkt moeten worden want het regent rechtstreeks op het hout en we moeten 

voorkomen dat het zou beginnen te rotten...

AI EC: navragen hoeveel plexiglas kost (speelplaats)

AI leerkrachten kleuterschool: spelmateriaal bestellen (speelplaats) 

8.  Opvang

Op woensdag 18-09-2013 gaan EC en IW samen zitten met de begeleiders van de 

opvang. 

De vrijwilligersovereenkomsten voor het schooljaar 2013-2014 zijn opgesteld en 

werden ondertekend door EC en KS. De vrijwilligersbijdrage wordt vanaf volgend 

schooljaar (2014-2015) verhoogd tot 130 € per maand (of € 1300 op jaarbasis).

Het tarief voor de opvang moet herzien worden. Voor het schooljaar 2013-2014 wordt 

er 0.60 € aangerekend per begonnen half uur. Dat is slechts de helft van het 

standaardtarief van Hopla! (er wordt daar ook gewerkt met een familiekorting). Er 

wordt beslist om het tarief voor onze opvang stelselmatig te verhogen met 0.20 € per 

jaar (over een periode van 3 jaar) zodat we zullen uitkomen in de buurt van het tarief 

van Hopla!

EC stelt voor om het uitwerken van een goed registratiesysteem voor te stellen als een 

project voor studenten van ACE- groep T. JVP toont interesse om hieraan mee te 

werken. We zouden kunnen werken op basis van het in- en uitscannen van een 

persoonlijke QR-code op een badge met behulp van een tablet. Het is wel kostelijk om 

aan te kopen maar het zou wel een win-win situatie zijn: minder tijd voor registratie 

(en dus meer tijd om met de kinderen bezig te zijn) én een onbetwistbare 

tijdsregistratie. 

9.  Verkeer

Veiligheid aan de kleuterschool: De poort aan de kleuterschool is sinds deze week 

dicht. Er is momenteel niet duidelijk of het om een proefproject gaan of dat het voor 
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het hele schooljaar is. Er zijn tot hiertoe opvallend weinig klachten over deze wijziging. 

In tegenstelling tot wat er vorig schooljaar voorgesteld werd zal er geen wegje komen 

van de parking aan de Mercatorlaan naar het rond punt aan de kleuterschool.

Thema: Dit schooljaar zal er gewerkt worden rond het thema 'fietsen'. Op 21 t.e.m. 23-

10-2013 zal het fietsproject “Artiest op de fiets” doorgaan voor de leerlingen van de 

lagere school (het is een soort van fietstraject). Er wordt gedacht om iets gelijkaardigs 

te organiseren voor de leerlingen van de kleuterschool (na de winter). 

10.  Varia (deel1) 

 ECI en Libelle: ”Win een schoolbibliotheek ter waarde van € 6,000.” Om deel te 

nemen aan de wedstrijd moet er een knutselwerkje gemaakt worden op basis 

van een verhaal. Elke klas kan afzonderlijk meedoen.

 Voordracht: Op donderdag 03-10-2013 wordt er in Tremelo om 20u een 

voordacht gegeven met als titel “Straffen en belonen”. Het lijkt een geschikt 

onderwerp voor een gespreksavond van de OV. Aangezien dit onderwerp 

voornamelijk van toepassing is voor ouders van kinderen van de kleuterschool 

zouden we een andere gespreksavond kunnen organiseren met een onderwerp 

dat meer van toepassing is voor leerlingen van de lagere school.

 Ouderactiviteit: We zouden een 'wijnproefavond voor oudervereniging' kunnen 

doen als activiteit voor de ouders: “Het Wijnhuis stelt zijn aanbod voor 

ouderverenigingen voor. Een nieuw en origineel concept. Gratis wijndegustatie: 

proef van enkele heerlijke wijnen!”

AI KS: mogelijkheid 'wijnproefavond voor oudervereniging' verder uitzoeken (varia)

 Verslagen vergaderingen: EC overhandigt een map aan PDC met een papieren 

versie van de verslagen van de verslagen van de vergaderingen van de v.z.w. 

Oudervereniging GBS 't Haegje. De map dient nog aangevuld te worden en 

voorzien van de nodige handtekeningen (verslagen van de 

bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen). Het is de bedoeling om ze 
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systematisch aan te vullen en ze te bewaren 'op de zetel van de vereniging' (in 

het OV-kot), conform met de statuten van onze vereniging. 

AI PDC: map met verslagen aanvullen (varia)

(TE, IB, SDH en NW verlaten vergadering om 22h35)

DEEL 2: OV

11.  Multimedia

EH heeft contact opgenomen met een aantal mensen i.v.m. de hernieuwing van onze 

website. Het zal verder besproken worden op een aparte vergadering.

AI KS: opstarten Doodle voor vergadering over website (multimedia)

12.  OV-materiaal

Er valt momenteel niets te bespreken.

13.  Financieel overzicht juni, juli en augustus 2013

*** JUNI ***

 Belangrijkste uitgaven: € 310.20 (opvang), € 84.15 (tijdschriften), € 322.50 (tutti 

frutti), € 2221.70 (schoolfeest), € 12.51 (bankkosten), € 50.00 (opbergdozen OV-

kot),   € 20.60 (drink OV en opvang)

 Belangrijkste inkomsten: € 1344.60 (opvang), € 120.00 (sneeuwklassen), 

€ 630.67 (tutti frutti)

*** JULI & AUGUSTUS ***

 Belangrijkste uitgaven: € 240.00 (opvang), € 1785.00 (sneeuwklassen), € 245.00 

(schoolfeest), € 12.51 (bankkosten), € 90.00 (VCOV lidmaatschap), € 51.70 

(teambuilding bowling), € 51.40 (afscheidskado's 6LJ en Isabelle Verhaert)

 Belangrijkste inkomsten: € 1366.80 (opvang), € 960.00 (sneeuwklassen), € 88.00 

(tutti frutti)

14.  Varia (deel 2)
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 Vrijwilligersregister: Het vrijwilligersregister werd aangevuld en is nu volledig.

 Vaste leden: AW wilt vast lid worden van de OV. SDH neemt ontslag als vast lid 

van de OV

De vergadering wordt afgesloten om 22h50.
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15.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 15-10-2012 om 20h15 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

 aanvragen leerkrachten

 evaluatie infomoment (di 17-09-2013)

 grootouderfeest (wo 23-10-2013 en do 24-10-2013)

4. Familieactiviteit: halloweentocht (vr 18-10-2013)

5. Spaghettiavond (za 30-11-2013) 

6. Speelplaats

7. Opvang

8. Verkeer

9. Varia (deel 1)

 sleutels

Deel 2 (OV):

10. Multimedia

11. OV-materiaal

12. Financieel overzicht september 2013

13. Varia (deel 2)

14. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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