
Verslag werkvergadering 12-11-2013

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Eef Heylighen (EH), Bart Vanmeensel (BVM), Iris 

Walbers (IW), Lisa Vandevenne  (juf. 2KKB & 3KKB; LVDV), Marita Wouters (juf. 6LJ; 

MW), Nico Bogaert (schepen van onderwijs; NB)

VERONTSCHULDIGD: Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Siegfried Jorssen (SJ), Johan 

Van Puymbrouck (materiaalmeester; JVP), Anneleen Witpas (AW), Tamara Elsen 

(directeur ad-interim; TE)

Agendapunten:

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

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

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 20u10.

DEEL 1 (OV + leerkrachten)

1.  Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd na toevoeging van het agendapunt 

”gemeenschapsonderwijs” (NB komt de huidige stand van zaken toelichten).
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2.  Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

3.  Gemeenschapsonderwijs

“Er is nog lang niks beslist” is de openingszin van NB. “We zijn enkel met een 

gedachteoefening bezig”. Er wordt enkel nagegaan hoe de taken/activiteiten binnen 

de gemeente op een kostenefficiënte manier georganiseerd kunnen worden omdat de 

financiële crisis zich nu ook begint te manifesteren binnen de budgetten van de 

gemeente. Er moet € 300,000 bespaard worden. “Als we hetzelfde aanbod willen 

creëren maar het door iemand anders laten doen is het GO! de meest logische 

partner”, vervolgt NB. Het GO! heeft een divers aanbod en het bestaan van niet-

katholiek onderwijs binnen de gemeente blijft gegarandeerd. Er zijn gesprekken 

geweest met het GO! en ze zijn al naar de gebouwen komen kijken. NB is er nog niet 

van overtuigd dat het de beste oplossing zou zijn want al zijn eigen vragen zijn nog 

niet beantwoord. Hij heeft reeds een lijst van vragen en bezorgdheden ontvangen van 

de leerkrachten en de directie. NB heeft tijdens zijn betoog meermaals benadrukt dat 

we hem al onze vragen mogen doorsturen, ook al kan hij ze momenteel waarschijnlijk 

nog niet allemaal beantwoorden. De OV zou de opvang mogen blijven organiseren.

NB vraagt zich ook af: “Kan het op een andere manier of niet?” NB heeft aan DDJ 

gevraagd om zelf een inventaris te maken van de kosten en inkomsten en om te kijken 

in hoeverre de school zelf besparingen kan doorvoeren. “Hoe lang gaat die oefening 

duren?” willen de aanwezige leden van het OV weten. Als de school kan gerund 

worden met de werkingsmiddelen, dan is de oefening snel gedaan. De 

gemeenteschool kost aan de gemeente ongeveer € 250,000 à € 300.000 op jaarbasis 

(zonder infrastructuurwerken). De grootste uitgavenposten zijn momenteel:

• de loonkosten van onderhoudspersoneel (8 mensen). Er wordt gedacht om het 

aantal poetsvrouwen voor de school te reduceren zodat ze ingezet kunnen 

worden in het gemeentehuis en de bibliotheek waardoor de gemeente geen 

beroep meer moet doen op een poetsfirma.
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• de tivoli-uren. Een deel van de lonen wordt betaald door de werkingsmiddelen 

(bv. voor beleidsondersteuning, administratie, MuVo en extra uren om klassen te 

kunnen splitsen).

• schoolreizen (€ 24,000/jaar).

De open school brengt ongeveer € 15,000/jaar op. De gemeenschappelijke kosten voor 

alle scholen in Haacht (flankerend onderwijs) bestaan uit busvervoer naar het 

zwembad (niet alle busritten voor zwemlessen worden door de gemeenste betaald), en 

de bibliotheek (niet van toepassing voor 't Haegje) en een tegemoetkoming bij de prijs 

van het kindertoneel.

NB zegt: “Corrigeer me als ik het verkeerd voor heb, maar naar het schijnt wordt de 

maximumfactuur hier niet aangerekend aan de ouders. Als de maximumfactuur wél 

zou aangerekend worden, dan creëer je meer inkomsten.” NB benadrukt dat er 

financiële opvangmogelijkheden zijn voor de sociaal zwakkeren zodat ze toch op 

dezelfde manier school  zouden kunnen blijven lopen, zelfs als de maximumfactuur 

systematisch aangerekend zou worden. Deze mogelijkheid zouden we eens moeten 

onderzoeken en bespreken binnen de OV.

“Ik zou graag hebben dat we de gemeenteschool kunnen behouden, maar ik kan dat 

momenteel niet hardmaken,” zegt NB. “De overgang naar het GO! is een optie die we 

voorgeschoteld gekregen hebben en ik moet die opvolgen.” Het is een spijtige zaak 

dat het op een slechte manier gecommuniceerd geweest is want dat geeft een gevoel 

van wantrouwen. Het was ook niet de bedoeling dat het aan de oppervlakte zou 

komen, juist om paniek te vermijden. “Het is verschrikkelijk voor iedereen, dus we 

moeten er zo snel mogelijk uit geraken”, zegt NB. De leerkrachten zouden hun job 

kunnen behouden (als ze willen overschakelen naar andere leerplannen en een andere 

leermethode), maar voor het onderhoudspersoneel is het onzeker. 

AI EC: nagaan hoeveel we zouden kunnen besparen door het vragen van de 

maximumfactuur aan de ouders (gemeenschapsonderwijs)

(NB verlaat de vergadering)
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4.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

 onder het standaard betalingssysteem:

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

 do 05-12-2013, schaatsen (Heist o/d Berg), 4LJ-6LJ, 1 €, 110.00 €

 do 17-10-2013, toneel (“Koe in blik”), 3LJ, 1 €, 154.00 €

Evaluatie grootouderfeest (wo 23-10-2013 en do 24-10-2013): Het grootouderfeest 

was zeer geslaagd. AW en Ester Curfs (mama van Ellen Meeus; 1LJ) hebben foto's 

genomen.

Sinterklaasfeest: Er wordt bevestigd dat het strooisnoep ook wordt betaald door de 

OV. Uit de prijsvergelijking tussen Makro en Colruyt is gebleken dat enkel speculaas is 

goedkoper is bij Makro, dus we zullen de aankopen zoals de vorige jaren doen bij 

Colruyt.

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

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

Schoolfeest: De reservatie van tafels en stoelen moet nog gebeuren.

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

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

Werkgroepleden: IW (verantwoordelijke) en EC.

Globale evaluatie: De halloweentoch was een groot succes en heeft relatief veel 

opgebracht (winst van 911.78 €). Er was een zéér grote opkomst (146 volwassenen en 

136 kinderen) en iedereen die de tocht meegedaan heeft was er enthousiast over.

Verbeterpunten: 

• Er zijn meer helpers nodig om klaar te zetten (dit jaar hebben EC en IW dat 

alleen gedaan) en om de eerste rush aan de bar beter te kunnen bolwerken. De 

toog van de refter is eigenlijk te klein (je loopt over elkaars voeten) en niet alle 
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drank kan in de frigo (er werd dit jaar niet goed gecommuniceerd aan de helpers 

dat er ook nog bier in de frigo's van de keuken stak). 

• Er is wat onenigheid over de beste keuze van lichtjes: kaarsjes (gaan 

gemakkelijk uit) of lampjes (kosten meer)?

• Er moeten meer hotdogs voorzien worden want ze waren snel op (ondanks de 

relatief hoge prijs van 3 €)

• De route was niet helemaal duidelijk. Er zouden op sommige plaatsen beter 

pijltjes gehangen worden (bv. aan het pad door Don Bosco). 

Er zijn voorstanders om de halloweentocht jaarlijks te organiseren. Het jaar na de 

eerste editie was er veel vraag naar een heruitgave maar er wordt door sommigen 

gevreesd dat het enthousiasme na enkele opeenvolgende jaren snel zou verminderen. 

Het is ook niet evident om elke jaar opnieuw origineel uit de hoek te komen... 

6.  Spaghettiavond (za 30-11-2013)

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

Op dinsdag 29-10-2013 heeft er een werkgroepvergadering plaatsgevonden ter 

voorbereiding van deze activiteit. De belangrijkste beslissingen werden genomen 

(aanbod, prijzen, boodschappenlijst, werkverdeling, bedieningssysteem, opstelling,...) 

en de action items voor de verdere organisatie werden verdeeld (voornamelijk onder 

KS en EC). KS heeft een eerste aanzet voor een draaiboek gemaakt.

Op de dag zelf zal JVP de coördinatie op zich nemen. Hij zal aanwezig zijn maar zonder 

specifieke taak zodat hij kan inspringen waar nodig. De inschrijvingsbrief en de brief 

voor sponsoring zal meegegeven worden op woensdag 13-11-2013. Dit valt samen 

met het moment dat de brieven i.v.m. de schoolfoto's zullen meegegeven worden, wat 

misschien niet ideaal is. De ouders van de leerlingen van het 6LJ zijn duidelijk veel 

enthousiaster dan die van vorig jaar want 14 van 17 hebben reeds geantwoord 

(voornamelijk voor klaarzetten en de eerste shift). Er wordt aan de aanwezigen 

gevraagd of ze kunnen zorgen voor een paar kinderstoelen (type IKEA). Linda zal de 

verwerking van de inschrijvingen terug voor haar rekening nemen (waarvoor dank).
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AI EC: vragen aan krekeltjes of we kinderstoelen mogen lenen (spaghettiavond) 

AI KS: vragen aan Linda of brief van fotograaf kan uitgesteld worden 

(spaghettiavond)

7.  Ouderactiviteit (vr 21-02-2014)

Er werd een wijnproefavond vastgelegd bij 'Wijnhuis Nicolaus' bij wijze van 

ouderactiviteit. Deze activiteit staat gepland op vrijdag 21-02-2014 van 20u tot 22u. 

Op vrijdagavonden wordt er liefst gewerkt met een 'grote groep' (20 à 30 mensen). Er 

is continue uitleg waardoor het gemakkelijk te combineren valt met een andere 

activiteit. 15% van de inkomsten van de verkochte wijnen is voor de OV. 

8.  Speelplaats

Tuinhuis: EC heeft bij haar schoonvader nagevraagd wat de prijs van plexiglas is maar 

hij is niet zeker dat wij als v.z.w. met enkel een ondernemingsnummer en geen btw-

nummer bij die firma aan eenzelfde tarief aankopen kunnen doen. De bestelling van 

spelmateriaal voor de kleuterschool wordt nog uitgesteld totdat het tuinhuis van de 

kleuterschool volledig waterdicht is.

AI leerkrachten kleuterschool: spelmateriaal bestellen (speelplaats) 

9.  Opvang

Vergoeding: De begeleiders die tijdens de afwezigheid van de leerkrachten tijdens het 

onderhoud met NB nog gebleven zijn moeten hiervoor vergoed worden. Er moet nog 

nagekeken worden in hoeverre de begeleiders dat zelf al aangevraagd hebben... of 

niet.

Registratiesysteem: EC heeft na de vorige werkvergadering een e-mail gestuurd over 

het idee om het uitwerken van een goed registratiesysteem voor de opvang én de 

leerkrachten voor te stellen als een project voor studenten van ACE-groep T. Ze heeft 

echter geen reactie gekregen en heeft ook geen telefoonnummer voor handen om 

verder te informeren hierover.
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Foto's: Gilbert Vanhove wil de foto's van de begeleiders van de opvang op de website 

van de school zetten en heeft gevraagd om onze foto's door te sturen... We hebben 

die foto's echter al tot tweemaal toe naar hem opgestuurd...

AI EC: nakijken vergoeding begeleiders tijdens onderhoud met NB (opvang)

AI EC: opvolging navraag voor project registratiesysteem opvang + leerkrachten 

(opvang)

10.  Varia (deel1) 

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

aanwezige leerkrachten weten niet of er aan meegedaan is... of niet.

AI KS: navragen bij juf. Chris of school meegedaan heeft (ECI en Libelle)

(MW en LVDV verlaten vergadering om 21u20)

DEEL 2: OV

11.  Multimedia

KS heeft nog steeds problemen met haar OV mails. Blijkbaar werd de computer van de 

familie Van Puymbrouck-Schouteden geblokkeerd door de provider... 

Er wordt besloten om de creatie van een nieuwe website toe te vertrouwen een aan 

extern bedrijf en intern te checken bij ouders wie er zou kunnen helpen bij problemen 

(bv. op het werk bij EH, de man van Esther Curfs,..). Alle vragen aan de weerhouden 

bedrijven die nog overbleven na de werkgroepvergadering werden ondertussen 

gesteld en beantwoord. Er wordt gekozen voor het bedrijf “Filip” (Eef, wat is de naam 

juist?)

AI EH: info uitgekozen bedrijf doorsturen (multimedia)

AI EH: keuze voor bedrijf bevestigen en tijdlijn opstellen (multimedia)  

12.  Financieel overzicht oktober 2013
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 Belangrijkste uitgaven: € 2620 (opvang), € 2137.71 (tijdschriften), € 255 (fruit), 

€ 27.92 (halloweentocht), € 12.51 (bankkosten), € 95.70 (dag leerkracht), € 

22.60 (verjaardagskado's kleuters), € 11.38 (bureaumateriaal), € 355.74 

(fluovestjes), € 728 (kom op appels)

 Belangrijkste inkomsten: € 300.00 (opvang), € 237.00 (uitstappen), € 1276.50 

(halloweentocht), € 29.60 (interesten), € 3.00 (bijdrage ouders fluovestjes), € 

728.00 (kom op appels)

13.  Varia (deel 2)

 Fluovestjes: De fluovestjes worden niet systematisch gedragen door de 

leerlingen. Er zou een herinneringsbriefje meegegeven moeten worden om de 

ouders eraan te herinneren dat de leerlingen verwacht worden om hun 

fluovestjes aan te doen, zeker nu tijdens de donkere maanden.

AI KS: TE eraan herinneren om een brief over fluovestjes mee te geven (varia)  

De vergadering wordt afgesloten om 21h50.
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14.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 10-12-2013 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

 aanvragen leerkrachten

 evaluatie sinterklaasfeest

4. Evaluatie spaghettiavond (za 30-11-2013)

5. Ouderactiviteit (vr 21-02-2014) 

6. Gemeenschapsonderwijs

7. Turnkledij

8. Speelplaats

9. Opvang

10. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht november 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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