
Verslag werkvergadering 15-10-2013

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

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

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

(materiaalmeester; JVP), Bart Vanmeensel (BVM), Anneleen Witpas (AW), Tamara Elsen 

(directeur ad-interim; TE), Sofie De Hondt (zorgjuf; SDH), Ariane Govaerts (juf. 3KK; 

AG), Karine Tant (juf. zedenleer; KT)

VERONTSCHULDIGD:  Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Iris Walbers (IW), Eef 

Heylighen (EH), Nico Bogaert (schepen van onderwijs)

Agendapunten:

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

DEEL 2: OV....................................................................................................................10

Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

NB = nabeschouwing

IK = instapklas

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

VV = vraag voor

WG = werkgroep

De vergadering begint om 20u15.

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.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

 onder het standaard betalingssysteem:

 Datum, Activiteit, Wie, Bijdrage ouders, Totale bijdrage OV

 23/09/2013, Rollebolle, 2KK-3KK, € 1, € 73.50

 12/12/2013, Doeland, 2KK-3KK, € 1, € 98.00

 16/12/2013, Doeland, 1LJ-4LJ, € 1, € 162.00

 20/01/2014, Alles met de bal, 3LJ-4LJ, € 1, € 64.50

 04/02/2014, Dinomuseum Brussel, 4LJ, € 2, € 70.00

 05/02/2014, Witloofmuseum Kampenhout, 3LJ, € 1, € 92.00

 14/02/2014, American Games, 5LJ-6LJ, € 1, € 52.50

 20/02/2014, MIM te Brussel, 5LJ-6LJ, € 1, € 125.00

 07/03/2014, Kronkeldidoe, 1LJ-2LJ, € 1, € 145.00

 16/06/2014, Provinciaal domein Kessel-Lo Imker, 3LJ-4LJ, € 1, € 150.50

 23/06/2014, Sportdag Hofstade, 4LJ-6LJ, € 1, € 220.00

 24/06/2014, Sportdag Wespelaar, 1LJ-3LJ, € 1, € 169.00

 14/10/2013, Theatervoorstelling Kikkerkusje, KS+1-2L,J€ 1, € 272.00

Evaluatie infomoment kleuterschool (di 17-09-2013): KS heeft dezelfde presentatie 

gegeven als tijdens het infomoment van de lagere school. Er zijn bedroevend weinig 

ouders naar het infomoment voor de kleuters gekomen. Mogelijk redenen hiervoor 

zouden kunnen zijn:

• In vergelijking met een aantal schooljaren geleden is er nu al veel meer contact 

met de leerkrachten omdat de kinderen afgezet en afgehaald worden aan de 

klas zelf i.p.v. aan de hoofdingang van de kleuterschool.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 2



• Er worden wekelijks brieven meegegeven met de kinderen met een overzicht 

van de activiteiten in de klas.

• Voor sommige ouders is het beginuur van het infomoment te vroeg (19u).

Mogelijke verbeterpunten tegen volgend schooljaar:

• een herinneringsbrief meegeven waarin het nut van het infomoment benadrukt 

wordt (“De leerkrachten kijken er naar uit om u te ontmoeten”)

• het infomoment vroeger organiseren (bv. eerste donderdag van het schooljaar)

Schoolfeest: De reservatie van het materiaal van de gemeente was tot hiertoe enkel 

nog maar mogelijk voor schoolactiviteiten in het eerste trimester. De reservatie van 

tafels en stoelen moet bijgevolg nog gebeuren.

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. Een aantal aanwezige vaste leden hebben zich opgegeven om 

te komen helpen in de kleedkamers en bij het opdienen maar er wordt nog gezocht 

naar een fotograaf...

AI EC, AW, KS: helpen tijdens grootouderfeest op wo 23-10-2013 (grootouderfeest)

AI EC, AW: helpen tijdens grootouderfeest op do 24-10-2013 (grootouderfeest)

VV IW: kan je fotograferen tijdens het grootouderfeest? (grootouderfeest)

Sinterklaasfeest: Er werd beslist om gelijkaardige aankopen te doen als vorig 

schooljaar maar dan zonder mandarijntjes (het zijn clementijntjes voor Tutti Frutti die 

week). We gaan ten laatste tegen maandag 02-12-2013 het volgende aan de school 

moeten bezorgen: 1 pakje speculaas + 1 chocolademan + nicnacjes (met en zonder 

suiker) per persoon (voor 135 leerlingen, 90 kleuters en  40 personeel), en strooisnoep 

(met papiertje) voor de pieten om in het rond te strooien. Het zal op vrijdag 06-12-

2013 uitgedeeld worden aan de kinderen. De leerkrachten worden er aan herinnerd 

dat er een budget van € 720 voorzien wordt voor klascadeaus (€ 80 per klas voor IK, 

1KKA, 1KKB, 2KK, 3KK, 1LJA, 1LJB, 2LJ, 3LJ) en dat de aankopen bij de Kinderplaneet 
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kunnen gebeuren zonder hoeven te betalen aan de kassa (de factuur wordt 

rechtstreeks naar de OV gestuurd). 

AI PDC: lijst voor aankopen opsturen naar SJ voor prijsvergelijking Macro-Colruyt  

(sinterklaasfeest)

AI PDC: aankopen sinterklaas uiterlijk tegen ma 02-12-2013 (sinterklaasfeest)

AI KS: nakijken en/of zorgen voor inpakzakjes (sinterklaasfeest)

4.  Evaluatie dag van de leerkracht

Voor de dag van de leerkracht hebben we de leerkrachten een 

bloemetje aangeboden om hen te bedanken omdat ze onze 

kinderen helpen groeien (zie afbeelding). Het werd geapprecieerd 

door de leerkrachten. We gaan proberen om elk jaar een attentie 

voor de leerkrachten te voorzien.

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

Werkgroepleden: IW (verantwoordelijke) en EC.

De Halloweentocht gaat door op vrijdag 18-10-2013 met een 

vertrek tussen 18u en 19u. Er zijn 125 volwassenen en 118 

kinderen ingeschreven.

Op school wordt er geen schminkstand voorzien. Er zal enkel koffie en thee 

aangeboden worden als we nog kopjes op de kop kunnen tikken. Er werd beslist om 

maar met één kleur bonnetjes te werken met een waarde van € 1.5. We zullen twee 

bonnetjes vragen voor een hotdog, Duvel en bruine Tongerlo. Dat is relatief duur maar 

aangezien het geld rechtstreeks terug naar de kinderen vloeit lijkt het ons 

aanvaardbaar. Er zal nog vóór vrijdag nagekeken worden of het tweede bekken van de 

machine voor hotdogs hersteld kan worden. 

Tijdens de toch zelf worden de volgende activiteiten voorzien: foto's nemen (meester 

Geert), activiteit met tunnels (juf. Marita & juf. Daisy; park aan gemeentehuis), 

proeverijtjes (juf. Sofie & juf. Sanne; speelpleintje Vogelwijk; de onkosten voor het 
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maken van cupcakes zullen worden terugbetaald), griezelen onderweg (juf. Nancy, juf. 

Chris & juf. Kathleen), enkele activiteiten (kleuterjuffen; aan OCMW; hiervoor moet de 

route nog lichtjes gewijzigd worden) en soep (EC & JVP; huize Camerlinck; de gewenste 

hoeveelheid soep moet nog doorgegeven worden aan Suzanne; er worden nog grote 

kookpotten voor inductie gevraagd door EC). SJ probeert nog een groot gasbekken op 

de kop te tikken.

AI EC: navragen of we kopjes/onderkopjes kunnen gebruiken van de parochizaal  

van Wespelaar (halloweentocht)

AI OV: grote kookpotten voor inductie voor opwarmen soep bij EC (halloweentocht)

AI JVP & EC: hotdogmachine controleren op do 17-10-2013, 16u (halloweentocht)

6.  Spaghettiavond (za 30-11-2013)

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

Er werd een doodle opgesteld om een datum voor een vergadering van de werkgroep 

'spaghettiavond' vast te leggen. De organisatie van deze activiteit zal dan van start 

gaan. Het idee om de leerlingen van het 6LJ door JVP in skiuitrusting te laten 

overtuigen om hun ouders te motiveren om te komen helpen tijdens de 

spaghettiavond werd positief onthaald door juf. Marita. Ze stelt voor om er een 

schrijfopdracht aan te koppelen (de kinderen zelf een brief laten opstellen om aan hun 

ouders te geven met op voorhand een duidelijke omschrijving van de elementen die er 

in moeten voorkomen). Dit zou nog voor de herfstvakantie moeten gebeuren. EC zal 

ook haar skiuitrusting aantrekken om JVP hierbij te komen helpen. 

AI* JVP & EC (vóór herfstvakantie): leerlingen 6LJ aansporen om hun ouders te laten 

helpen tijdens spaghettiavond (spaghettiavond)

7.  Ouderactiviteit

Er werd tijdens de vorige vergadering voorgesteld om een 'wijnproefavond voor 

oudervereniging' te organiseren als activiteit voor de ouders. We hebben van 'Wijnhuis 

Nicolaus' een draaiboek ontvangen voor de organisatie van een wijnproeverij (zie 
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bijlage1). 15% van de netto verkoop tijdens een wijnproefavond kan besteed worden 

voor een educatief project. Deze activiteit neemt ongeveer 2 à 3 uur in beslag en kan 

gecombineerd worden met een nog nader te bepalen andere activiteit van de OV (bv. 

een spelletjesavond). Er wordt opgemerkt dat de echtgenoot van een leerkracht van 

Klimop ook wijnproefavonden organiseert. We zullen de wijnproefavond laten 

doorgaan op vrijdag 21-02-2014 om 20u in de refter van 't Haegje. 

AI KS: verder onderhandelen met 'Wijnhuis Nicolaus' (ouderactiviteit)

8.  Speelplaats

Tuinhuis: Het dak van het tuinhuis van de kleuterschool is ondertussen afgewerkt. Het 

heeft zo lang geduurd omdat het een hele dag timmerwerk heeft gevraagd. Aangezien 

dat veel lawaai maakt heeft men gewacht tot de facultatieve verlofdag van maandag 

07-10-2013 (Haacht kermis) om deze werken uit te voeren.

AI EC: navragen hoeveel plexiglas kost (speelplaats)

AI leerkrachten kleuterschool: spelmateriaal bestellen (speelplaats) 

9.  Opvang

Vergadering: Op woensdag 18-09-2013 hebben EC en IW samen gezeten met de 

begeleiders van de opvang. De begeleiders hebben gevraagd of ze een PWA cheque 

mogen aanrekenen voor het bijwonen van dergelijke vergaderingen. Deze vraag is 

goedgekeurd.

Facturatie: Sinds het begin van het schooljaar 2013-2014 wordt effectief elk begonnen 

half uur aangerekend. Enkel tussen 8u en 8u30 wordt er niets aangerekend omdat het 

omwille van de drukte te moeilijk is voor de begeleiders om de schriftelijke 

tijdsregistratie te kunnen uitvoeren. Er wordt besloten om altijd een factuur op te 

sturen, zelfs als het om zeer lage bedragen gaat. 

Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK; KS en IW): Er zijn problemen bij het 

Wespennestje. Er werd tijdens de vergadering gevraagd om een positief advies te 

geven om subsidies te krijgen voor de buitenschoolse opvang. Het Wespennestje 
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ontvangt al subsidies voor hun personeel. Er werd echter een begeleider voltijds 

aangerekend terwijl die slechts halftijds werkt. Men is daarop uitgekomen en ze 

moeten het stuk van de subsidies die ze onterecht ontvangen hebben terugbetalen 

waardoor ze in financiële problemen geraakt zijn. Er werd niet gediscussieerd over de 

prijzen van de opvang.

Registratiesysteem: Het scansysteem met QR codes dat gebruikt wordt bij Hopla! is 

huisgemaakt dus er bestaat geen app voor (sleutelhanger met QR code erop wordt 

ingescand met een tablet bij aankomst en vertrek). EC heeft vorige vergadering 

voorgesteld om het uitwerken van een goed registratiesysteem aan te bieden als een 

project voor studenten van ACE- groep T maar als eindwerk is het te weinig. Misschien 

is het wel voldoende mocht het gekoppeld kunnen worden aan een registratiesysteem 

voor de leerkrachten.

AI EC: navraag voor project registratiesysteem opvang + leerkrachten (opvang)

10.  Verkeer

Veiligheid aan de kleuterschool: Het systeem met de gesloten schoolpoort aan de 

kleuterschool lijkt zeer goed te werken en er zijn helemaal geen klachten over. Het is 

een verademing dat de kleuters op een veilige manier van de speelplaats van de 

lagere school naar de speelplaats van de kleuterschool gebracht kunnen worden.

Verslag vergadering 'fietspoolen' (SJ): De vergadering werd georganiseerd door Mobiel 

21. Er waren slechts 5 aanwezigen waaronder een directielid van de school van 

Wakkerzeel. Het doel is om zoveel mogelijk personen op de fiets te krijgen maar is er 

wel voldoende vraag naar? Het zou pas interessant zijn voor leerlingen vanaf het 3LJ. 

Ook de school moet achter dit initiatief staan voor de verzekering van de kinderen. 

Aangezien de begeleiders op geen enkele manier verzekerd zijn lijkt het niet evident 

om ouders te vinden die de begeleiding van de kinderen willen doen. Er is een goed 

stappenplan maar het lijkt toch moeilijk om te organiseren... Misschien is het wel 

haalbaar om begeleiders in te zetten op enkele gekende gevaarlijke punten.

11.  Gemeenschapsonderwijs
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Er doet sinds enkele dagen een hardnekkig 'gerucht' de ronde dat de gemeenteschool 

(zowel de vestiging in Haacht als in Wespelaar) verkocht zou worden aan het 

gemeenschapsonderwijs. De eerst acties in die richting werden al ondernomen tijdens 

de vorige legislatuur maar werden toen terug in de diepvries gestoken. De 

onderhandelingen zouden nu echter al in een ver gevorderd stadium zijn en zijn 

volledig 'achter onze rug' gevoerd (zonder medeweten noch raadpleging van de 

personeelsleden en vakbonden). "Waar er rook is, is er vuur". Wat ons heel erg stoort 

is de houding van de gemeente hierin: geen enkele communicatie, mensen ontdekken 

'per ongeluk' wat er aan de hand is (doordat de personeelsvergadering van maandag 

14-10-2013 uitgelopen is hebben de leerkrachten gemerkt dat er mensen van het 

gemeenschapsonderwijs de gebouwen van de school kwamen keuren). Iedereen zit 

momenteel met vragen maar er komen geen antwoorden wat alleen maar meer onrust 

creëert. Zelfs TE heeft geen informatie want ze werd niet ingelicht door het 

schoolbestuur. De vakbonden zijn ondertussen wel door sommige personeelsleden op 

de hoogte gebracht van het 'gerucht'.

We maken ons echter geen illusies: de meeste inwoners van Haacht gaan hier niet van 

wakker liggen, zelfs niet alle ouders van de kinderen van onze school zullen zich hier 

niet veel vragen over stellen. Het zijn vooral de personeelsleden die met de gebakken 

peren zitten en voor wie de impact het grootst zal zijn. Voor de ouders is het vooral het 

financiële plaatje dat zal veranderen en dat is het enige waar we kunnen op inspelen 

als we mensen willen mobiliseren. Het zal voor de ouders veel duurder worden want 

de school zal niet meer gesubsidiëerd worden door de gemeente (bv. geen betaalde 

bussen meer voor uitstappen, geen Wilfried meer, misschien geen 

onderhoudspersoneel meer,...). Er zullen nieuwe leerplannen gehanteerd moeten 

worden en misschien dringt een volledige overstap naar nieuwe handboeken en 

dergelijke voor de leerlingen zich ook op. De leerplannen blijven echter wel 

pluralistisch. Donderdagochtend (17-10-2013) komt de schepen van onderwijs naar de 

school (zowel in Haacht als in Wespelaar) om uitleg te geven. TE heeft hiervan een 

bevestigend telefoontje gekregen tijdens de vergadering.
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Wat wij concreet als OV de komende dagen kunnen doen:

 Wie wil gaat naar de gemeenteraad op maandag 21-10-2013 om 20u, en 

misschien kunnen we achteraf een aantal politici en/of de pers aanspreken en 

bekijken wat er nog kan gedaan worden. Let wel: we mogen enkel aanwezig zijn 

tijdens de gemeenteraad, we mogen er niets zeggen. We kunnen echter wel 

buiten aan het gemeentehuis met slogans gaan staan. 

 EC kent iemand bij persagentschap Belga en ze gaat die ook contacteren om 

eens te polsen wat er mogelijk is.

 AW gaat een mail sturen naar een bevriende schepen om te polsen wat hij weet, 

hoever de onderhandelingen al staan, wat we kunnen doen, enz.

 TE heeft op woensdag 16-10-2013 een overleg met de koepel van de school om 

te bespreken hoe de procedure van zo'n verkoop verloopt, welke stappen de 

gemeente eventueel nog moet zetten (d.w.z. hoeveel tijd we nog hebben om 

acties op touw te zetten) en wat er nog kan ondernomen worden, enz. 

Afhankelijk van dat gesprek kunnen wij al dan nog in gang schieten KS gaat de 

voorzitter van de OV van Wespelaar contacteren om te bespreken hoe we hier 

misschien samen aan kunnen werken.

AI OV: ma 21-10-2013 om 20u naar gemeenteraad gaan (gemeenschapsonderwijs)

AI EC: contact bij pers informeren (gemeenschapsonderwijs)

AI AW: contact bij gemeente contacteren (gemeenschapsonderwijs)

IA KS: voorzitter OV Wespelaar contacteren (gemeenschapsonderwijs)

(KT en AG verlaten de vergadering om 22u30)

12.  Varia (deel1) 

 Verslagen vergaderingen: De map met verslagen is aangevuld met de 

ontbrekende en ondertekende verslagen van de bestuursvergaderingen en 

algemene vergaderingen en ligt ter inzage in het OV-kot. 

 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 
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van een verhaal. Elke klas kan afzonderlijk meedoen. Wat is de huidige stand 

van zaken?

AI KS: navragen bij juf. Chris (ECI en Libelle)

 Sleutels: Het sleutelplan is afgevoerd...

 Fluitje: PDC heeft een opmerking van een ouder ontvangen. Tijdens het 

middageten op school lopen de leerkrachten met een fluitje rond (om de 

kinderen stil te houden als er te veel lawaai is) en op de speelplaats erna (voor 

als er een kind iets uitsteekt of als er een kind naar de leerkracht moeten 

komen). De ouder in kwestie ziet er geen enkele opvoedkundige waarde achter 

(het lijkt alsof de kinderen hondjes zijn en het komt legerachtig over) en het kind 

in kwestie wordt horendol van het gebruik van het fluitje... Het lijkt echter de 

enige werkende manier te zijn om boven het lawaai uit te komen. Er wordt 

voorgesteld om het kind in kwestie op voorhand te verwittigen zodat het de 

vingers in de oren kan steken...

(SDH en TE verlaten vergadering om 23u05)

DEEL 2: OV

13.  Multimedia

De offertes van zes verschillende firma's werden bekeken en vergeleken op een 

vergadering op woensdag 02-10-2013. Er werden vier offertes uit geselecteerd die nog 

verder besproken moeten worden met de firma's om alle details te verduidelijken. 

Ondertussen weten we al dat 'webhosting' enkel staat voor onderhoud en updates en 

niet voor bijstand bij problemen. JVP gaat nog samen zitten met ontslag nemend 

webmaster Sven De Mey voor de overdracht van de huidige website.

AI JVP: samen zitten met Sven De Mey voor overdracht website (multimedia)

14.  OV-materiaal

Er valt momenteel niets te bespreken.
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15.  Financieel overzicht september 2013

 Belangrijkste uitgaven: € 7.45 (inschrijving PWA), € 830.50 (uitstappen), 

€ 274.49 (tijdschriften), € 49.75 (ledlampjes halloweentocht)

 Belangrijkste inkomsten: € 25.50 (opvang), € 43.00 (uitstappen), € 720.00 

(sneeuwklassen), € 3324.72 (tijdschriften), € 3.00 (bijdrage ouders fluovestjes)

16.  Varia (deel 2)

 Medezeggenschapscollege: De voorzitters van de ouderverenigingen zullen 

uitgenodigd worden voor de vergadering van het medezeggenschapscollege die 

doorgaat op dinsdag 22-10-2013. Er werd door de representant van onze school 

(mevr. Nicole Verhoeven) gevraagd om ideeën te bundelen (protocol voor in het 

geval van een staking). KS heeft het na de vergadering van het 

medezeggenschapscollege vorig jaar vermeld tijdens een werkvergadering, 

maar het is achteraf niet verder meer besproken (drukte organisatie OV-

activiteiten).

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

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

schooljaar 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 12-11-2012 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 grootouderfeest (wo 23-10-2013 en do 24-10-2013)

 sinterklaasfeest

4. Evaluatie familieactiviteit: halloweentocht (vr 18-10-2013)

5. Spaghettiavond (za 30-11-2013)

6. Ouderactiviteit 

7. Speelplaats

8. Opvang

9. Verkeer

10. Gemeenschapsonderwijs

11. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

12. Multimedia

13. OV-materiaal

14. Financieel overzicht oktober 2013

15. Varia (deel 2)

16. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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