
Verslag werkvergadering 10-12-2013

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Iris Walbers (IW), Anneleen Witpas (AW), Tamara 

Elsen (directeur ad-interim; TE), Ariane Govaerts (juf. 3KK; AG), Kathleen Van Geertruy 

(juf. 1JLA; KVG)

VERONTSCHULDIGD: Siegfried Jorssen (SJ), Johan Van Puymbrouck 

(materiaalmeester; JVP), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Nico Bogaert (schepen van 

onderwijs; NB)

AFWEZIGEN: Eef Heylighen (EH), Bart Vanmeensel (BVM)

Agendapunten:

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

DEEL 2: OV......................................................................................................................9

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.
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2.  Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd na nog te verwachten input 

van EH.

3.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen:

 onder het standaard betalingssysteem:

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

 27-02-2014, Anna Frank project, 5LJ, 1 €, 54 € 

 25-04-2014, Dossinkazerne Mechelen, 6LJ, 1 €, 51 € 

Evaluatie sinterklaasfeest: De inkopen voor het Sinterklaasfeest zijn goed op tijd 

gebeurd. Volgens de aanwezige leerkrachten was het vullen van de zakjes voor de 

kinderen zéér plezant... Het was goed dat de zakjes met snoep op de tafels in de klas 

gelegd mochten worden (minder beschadigde chocolade figuren en speculaas) en dat 

er geen mandarijen bij waren (geen mandarijnenmoes meer). Het Sinterklaasfeest is 

goed verlopen maar voor de jongste kleuters was het te lang. Er bleek ook geen 

meerwaarde te zijn aan de tweede Zwarte Piet. 

Schoolfeest: De reservatie van tafels en stoelen bij de gemeente voor het schoolfeest 

is ondertussen gebeurd.

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

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

Globale evaluatie: De spaghettiavond was een succes. Er waren er 282 inschrijvingen 

(198 volwassenen en 84 kinderen) en er zijn nog een heel aantal mensen opgedaagd 

op het moment zelf (24 volwassenen en 8 kinderen).

Verbeterpunten: 

 De verse spaghettisaus was snel op waardoor er overgeschakeld moest worden 

op het serveren van spaghettisaus uit gekochte potten. Er werd evenveel verse 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 2



saus gemaakt als vorig jaar. Toen waren er meer inschrijvingen dan dit jaar en 

aangezien er toen heel veel overschot was werd er van uit gegaan dat het 

voldoende zou zijn om te compenseren voor het feit dat er dit jaar saus 

bijgevraagd mocht worden. Er wordt voorgesteld om volgend jaar voor 50 à 100 

extra personen saus te maken en de eventuele overschot in te vriezen. 

 Er zijn grotere borden nodig voor grotere porties. AW kent een bevriende 

restaurantuitbater en gaat navragen of we volgend jaar via hem aan 

spaghettiborden kunnen geraken.  

 Het was niet evident om genoeg werkvolk bijeen te krijgen, waarschijnlijk omdat 

de werklast opgesplitst werd in drie shiften (één 's voormiddags en twee 's 

avonds). De spaghettiavond van Klimop wordt georganiseerd op een 

vrijdagavond en wordt er voornamelijk gerund door de leerkrachten zelf (10 

personen). De saus wordt 's middags gemaakt en de zaal in de namiddag 

versierd. 's Avonds is er slechts één shift. Er zijn wel extra helpers die enkel 

vanaf 20u30 komen om op te ruimen terwijl de leerkrachten eten. 

 Er waren (te) veel desserten en de chocomousse was waarschijnlijk verlieslatend 

(te grote porties). Voor de spaghettiavond van Klimop worden de chocomousse 

en de rijstpap aangekocht bij Van Zon.

Ideeën voor volgend jaar:

 AW wilt zorgen voor het versieren van de zaal. 

 Aangezien er vanaf volgend schooljaar geen sneeuwklassen meer georganiseerd 

zullen worden moet er een nieuw doel voor de opbrengst van de spaghettiavond 

gezocht worden.

 Er kan een tombola georganiseerd worden om de opbrengst te verhogen.

Draaiboek: KS is druk bezig met de aanmaak van een draaiboek voor de organisatie 

van de spaghettiavond.

AI AW: navragen of spaghettiborden van bevriende restaurantuitbater gebruikt  

kunnen worden (spaghettiavond)

AI AW: versiering voor spaghettiavond volgend schooljaar (spaghettiavond)
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AI KS: draaiboek organisatie spaghettiavond afmaken (spaghettiavond)

5.  Ouderactiviteit (vr 21-02-2014)

Er word besloten om de wijnproefavond ('Wijnhuis Nicolaus') te koppelen aan een 

spelletjesavond (Cartagena of De Pittige Pion). De bar moet opengehouden worden en 

er zal een minimum aan versnaperingen voorzien worden (kaas, salami, chips).

AI AW: informeren bij Cartagena (ouderactiviteit)

6.  Gemeenschapsonderwijs

Stand van zaken: De leerkrachten van Wespelaar hebben het besparingsplan dat uit 

de bus gekomen is na de vergadering van de schoolraad van dinsdag 26-11-2013 al 

besproken. In Haacht zal het besproken worden tijdens de personeelsvergadering van 

donderdag 12-12-2013. De concrete cijfers kunnen dus pas vanaf vrijdag 13-12-2013 

opgestuurd worden naar de leden van de schoolraad. Op woensdag 18-12-2013 zal er 

een extra schoolraad doorgaan om daar het besparingsplan met de laatste 

aanpassingen voor te leggen aan de schepen van onderwijs en de schepen van 

financiën. Op vrijdag 20-12-2013 is er een overleg gepland tussen NB en de 

personeelsleden voor de bespreking van de beslissing van de schoolraad (om 8u15 in 

't Haegje, tijdens de voormiddagspeeltijd in Klimop). Er wordt gevraagd of de 

begeleiders van de opvang die dag langer zouden kunnen blijven. “Onderwijs - 

Overdracht van het gemeentelijk onderwijs aan het GO! - Stand van zaken” staat als 

punt 17 geagendeerd voor de gemeenteraad van maandag 23-12-2013. 

Voorafgaandelijk zal er een overleg plaatsvinden op vrijdag 20-12-2013 om 20u00 om 

dit agendapunt voor te bereiden.

Besparingsvoorstellen vanuit de ouderverenigingen: Op dinsdag 03-12-2013 was er 

een vergadering van de werkgroep Gemeenschapsonderwijs. Er zijn enkele mogelijke 

besparingsvoorstellen die voorgesteld worden vanuit beide ouderverenigingen:
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 Minder uitstappen organiseren (1x per trimester) om de kosten voor busvervoer 

te besparen en/of stimuleren van uitstappen met de fiets of alternatieve 

vervoersmiddelen (door uitstappen dichter bij huis indien mogelijk)

 Gebruik van minder materiaal (bv. door recyclage van mapjes)

 Meer duidelijkheid over welk materiaal in de school moet blijven op het einde 

van een schooljaar

 Minder zwemlessen (?)

◦ Is kleuterzwemmen echt noodzakelijk? Sinds vorig schooljaar wordt er gebruik 

gemaakt van monitoren van Vlabus (Vlaams bureau voor sportbegeleiding 

v.z.w.) en is, er in tegenstelling tot de jaren daarvoor, wel degelijk sprake van 

watergewenning en dat is voor vele kinderen echt wel nuttig.

◦ Moeten de leerlingen van het 4LJ nog zwemles krijgen?

Een besparing voor zwemlessen is enkel nuttig als er een Vlabus leerkracht én een bus 

uitgespaard kunnen worden.

Maximumfactuur: Er bestaan twee soorten van maximumfacturen: de scherpe 

maximumfactuur (daguitstappen, inkom museum, deelnameprijs voor 

sportactiviteiten) en de minder scherpe maximumfactuur (kosten voor meerdaagse 

uitstappen). De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en bedragen voor dit 

schooljaar: 25 € voor 2- en 3-jarige kleuters, 35 € voor 4-jarige kleuters, 40 € voor 5-

jarige en leerplichtige kleuters en 70 € per leerjaar in de lagere school. Door al die 

getallen op te tellen kom je tijdens een (normale) schoolloopbaan aan een bedrag van 

520 € per leerling. De minder scherpe maximumfactuur bedraagt 405 € verspeid over 

de hele schoolloopbaan. Indien de scherpe maximumfactuur integraal opgevraagd zou 

worden voor alle leerlingen van de lagere school van 't Haegje zou dat een total 

inkomst van ongeveer 9590 € genereren. Het is niet duidelijk waaraan het geld van de 

OV gespendeerd zou kunnen worden indien we de maximumfactuur volledig aan de 

ouders zouden aanrekenen.

NB DDJ: Voorstellen voor het initiatieven die gesponsord kunnen worden door OV: 
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• het busvervoer voor de extramuros-activiteiten (zoals boerderijklassen,  

zeeklassen en nieuwe activiteit voor 6LJ en/of 5LJ)

• de Hae(s)gje-over-dag (tijdens de laatste week van het schooljaar  

organiseren we een feestelijke dag met spelletjes, dansjes, activiteiten 

(springkastelen) enz… om samen het schooljaar in schoonheid af te sluiten,  

dus een soort van schoolfeest maar dan enkel voor de kinderen)

• de sportdagen voor kleuters en lagere school.

Communicatie naar kinderen: Er wordt door de leden van de OV opgemerkt dat de 

communicatie over de mogelijk overstap naar het GO! naar de kinderen toe niet 

optimaal gebeurd is. Zeker de kleuters hebben hier geen boodschap aan en zouden er 

niet betrokken bij geweest mogen zijn... 

AI EC: vragen aan begeleiders opvang om langer te blijven op vrijdag 20-12-2013 

(gemeenschapsonderwijs)

7.  Speelplaats

Tuinhuis: De prijs van plexiglas moet nog nagevraagd worden.

Curverboxen: De grote spellen in het speelhuisje zaten allemaal in kartonnen of 

plastieken verpakkingen. Deze verpakkingen zijn ondertussen door veelvuldig gebruik 

bijna allemaal stuk. Dit maakt het lastig voor de kinderen om de spellen uit te lenen. 

Er wordt gevraagd of de OV de lagere school kan sponsoren door de aankoop van een 

6-tal curverboxen. Vooraleer hierover te beslissen wordt er gevraagd aan de 

leerkrachten om na te gaan hoeveel dit zou kosten. Deze aankoop kan geboekt 

worden als educatief materiaal voor de lagere school.

AI EC: navragen prijs plexiglas (speelplaats)

AI KS: antwoorden op vraag juf. Chris voor aankoop curverboxen (speelplaats)

AI leerkrachten kleuterschool: spelmateriaal bestellen (speelplaats) 

8.  Opvang
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Registratiesysteem: Voor het registratiesysteem voor de opvang worden er momenteel 

drie denkpistes gevolgd:

 Het laten uitwerken van een registratiesysteem als project voor studenten van 

ACE-groep T (nog geen verdere info hierover),

 Het gebruik van een reeds bestaand registratiesysteem op basis van de 

inscanning van QR-codes. TE heeft vorige week gesproken met één van de 

verantwoordelijken van de opvang van Hopla! Op het overleg kwam ook de 

efficiëntie van hun registratiesysteem aan bod. Het systeem van inscannen van 

QR-codes kreeg een positieve evaluatie (ook in andere scholen). Enig puntje van 

kritiek was het gebrek aan ondersteuning bij de opstart van dit systeem, met 

langere wachtrijen van de leerlingen tot gevolg. Het zou geen probleem zijn om 

het systeem dat bij Hopla! gebruikt wordt aan te kopen (het is bij hen intern al 

een aantal keer voor andere doelen aangekocht). 

 De aankoop van een standaard prikkloksysteem (zou redelijk goedkoop zijn).

AI KS: Hopla! contacteren over registratiesysteem (opvang)

AI IW: nakijken hoeveel prikkloksysteem kost bij Macro (opvang)

AI EC: navragen uitwerken registratiesysteem als project studenten ACE-groep T 

(opvang)

9.  Turnkledij

De turnkledij die momenteel door de kinderen wordt gebruikt is erg versleten en is 

dringend aan vervanging toe. In de schoolbrochure staat al jaren vermeld dat “de 

ouderverenigingen instaan voor de turnkledij” waardoor het schoolbestuur hiervoor 

niet wilt betalen. De school zelf ziet het niet zitten om de turnkledij te verhuren, dus 

moet er naar een andere oplossing gezocht worden. In de vestiging van Wespelaar 

worden er activiteiten ingericht door de oudervereniging om geld in te zamelen voor 

de aankoop van nieuwe turnkledij. Wij wachten eerst een nieuwe prijsofferte af 

alvorens een beslissing te nemen. Er wordt alleszins voorgesteld om het zo goedkoop 

maar toch duurzaam te houden door bijvoorbeeld enkel een embleem vooraan op de 
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bloesjes te voorzien en eventueel aan de ouders te vragen om zelf een donker broekje 

te voorzien (blauw of zwart).

AI TE: prijsofferte voor turnkledij voorzien (turnkledij)

10.  Varia (deel1) 

 Fluovestjes: De fluovestjes worden relatief weinig gebruikt, ondanks het dragen 

van de fluovestjes verplicht is in onze school tussen de herfstvakantie en de 

krokusvakantie. Ook de leerkrachten zelf geven niet altijd het goede voorbeeld. 

Er zouden enkele ouders ingeschakeld kunnen worden om op het einde van de 

schooldag te gaan helpen bij het aandoen van de fluovestjes van de jonge 

kleuters. TE gaat in haar nieuwjaarsboodschap de ouders eraan herinneren dat 

het dragen van de fluovestjes verplicht is tijdens de donkere maanden. Er zou 

samen met het schoolteam nagedacht kunnen worden om het dragen van de 

fluovestjes het hele schooljaar te verplichten, zodat dit een permanente 

gewoonte zou kunnen worden. 

AI TE: dragen fluovestje vermelden in nieuwjaarsbrief (varia)

AI leerkrachten kleuterklassen: ouders aanspreken om te komen helpen bij 

aandoen fluovestjes op einde schooldag (varia)

 E-mail adressen: Er opgemerkt door juf. Katrien en door juf. Christel dat ze wel 

de uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen van de OV ontvangen maar 

dat ze geen uitnodiging krijgen voor activiteiten van de OV. Er wordt de voorkeur 

gegeven aan het gebruik van de school e-mail adressen (terug te vinden op de 

website van de school). Enkel voor de personeelsleden die geen school e-mail 

adres hebben mag er een privé e-mail adres gebruikt worden. TE zal die extra e-

mail adressen bezorgen aan PDC. Er wordt besloten om de leerkrachten 'op rust' 

voortaan geen uitnodigingen noch de verslagen van de vergaderingen meer 

door te sturen, maar hen nog wel uit te nodigen voor de activiteiten van de OV. 

AI TE: extra e-mail adressen doorsturen naar PDC (varia)
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 Kinderplaneet: Er zijn nog een aantal facturen van de Kinderplaneet waarvoor er 

nog geen kasticketje binnengebracht is.

AI leerkrachten: kasticketjes Kinderplaneet in bakje OV leggen (varia)

 Infoavond: Er is een aanbod vanuit de gemeente voor de organisatie van een 

infoavond met als onderwerp “Hoe stuur ik mijn kinderen veilig naar school?” 

voor de twee ouderverenigingen tesamen. Onze gespreksavond van vorig 

schooljaar had echter een gelijkaardig onderwerp.

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

een miscommunicatie werd er niet meegedaan aan deze wedstrijd door de 

klassen van onze school... Er moet ook steeds met de nodige aandacht 

nagegaan worden of ‘commercieel ingestelde partijen’ de  school niet gebruiken 

(misbruiken) om hun waren/producten aan de man te brengen. 

(TE, AG en KVG verlaten vergadering om 22u20)

DEEL 2: OV

11.  Multimedia

We wachten op verdere informatie van EH en willen zo snel mogelijk verder gaan met 

de opbouw van een nieuwe website.

AI EC: nakijken hoeveel we al aan de website betaald hebben (multimedia)

AI EH: info uitgekozen bedrijf doorsturen (multimedia)

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

12.  Financieel overzicht november 2013

 Belangrijkste uitgaven: 240.00 € (opvang), 3182.00 € (uitstappen), 252.45 € 

(fruit), 287.05 € (halloweentocht), 206.60 € (sint), 94.95 € (kleuterklas sint en/of 

verjaardagscadeaus), 5.80 € (aangetekende zending gemeentebestuur)
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 Belangrijkste inkomsten: 1674.00 € (opvang), 2967.25 € (uitstappen), 3255.00 € 

(spaghettivaond), 250.00 € (sponsoring sneeuwklassen), 5.50 € (tijdschriften: 

extra kerstboek), 3508.80 € (fotograaf), 6.00 € (fluovestjes)

13.  Varia (deel 2)

 Overschot spaghettisaus: Er zijn nog 4 potten spaghettisaus over. Ze worden 

geschonken aan de school. De 4 pirexschotels die we gekregen hebben voor de 

aankopen bij Renmans worden bewaard als mogelijke prijzen voor een tombola.  

De vergadering wordt afgesloten om 22h35.
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14.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 14-01-2014 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

4. Ouderactiviteit (vr 21-02-2014) 

5. Gemeenschapsonderwijs

6. Turnkledij

7. Speelplaats

8. Opvang

9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

10. Multimedia

11. OV-materiaal

12. Financieel overzicht december 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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