
Verslag werkvergadering 11-02-2014

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (20u00)

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

EC), Bart Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (materiaalmeester & vervangend 

secretaris; JVP), Anneleen Witpas (AW),  Nancy Willems (juf 2LJ; NW), Geert Florentie 

(meester 4LJ; GF)

VERONTSCHULDIGD: Nico Bogaerts (schepen van onderwijs; NB), Daniël De Jaeger 

(directeur; DDJ), Tamara Elsen (directeur ad-interim; TE), Peter De Cat (secretaris; 

PDC), Eef Heylighen (EH), Siegfried Jorssen (SJ), Iris Walbers (IW)

AFWEZIGEN: 

Agendapunten:

DEEL 1 (OV + leerkrachten)............................................................................................2

DEEL 2: OV......................................................................................................................5

Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

NB = nabeschouwing

IK = instapklas

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

VV = vraag voor

WG = werkgroep

De vergadering begint om 20u00.
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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.

3.  Activiteiten school

Goedgekeurde aanvragen: 

 onder het standaard betalingssysteem:

 20-09-2014, Schoolreis Boudewijnpark, 1-2LJ, 5 €, 324.50 € 

 29-04-2014, Doe aan sport beurs, 5-6LJ, 1 €, 54.00 €

 02-06-2014, Technopolis workshop geheime agent, 2-3LJ, 1 €, 195.00 €

Schoolfeest:  Verantwoordelijke (EH) – EH heeft de notities van Isabelle bekeken en 

vraagt om hulp in de WG voor de organisatie.  JVP, BVM en KS bieden zich aan om te 

helpen.  Thema van het schoolfeest zijn de verschillende landen,  waar mogelijk zal de 

catering hieraan aangepast worden.  Idee: frietkraam voor België.  BVM gaat prijs 

opzoeken voor het kraam dat bij de basketbalploeg gebruikt wordt.  AW zal de prijs 

opzoeken voor de ijskar die bij haar op school gebruikt werd na de bosloop.  Verdere 

ideeën: kaasblokjes, poffertjes, …  

AI BVM: prijs frietkraam opvragen

AI AW: prijs ijskar opvragen

4.  Ouderactiviteit (vr 21-02-2014)

De eerste inschrijvingen zijn binnen, tot nu toe slechts 5 personen.  Er wordt stokbrood 

gevraagd door de wijnleverancier, te voorzien door ons.  Er werden al flesjes water 

geleverd door het VCOV (KS controleerde dit ter plaatse).  Andere drank te voorzien: 
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pintjes en frisdrank (cola en water – plat en bruis) via Swinnens. Prijs voor drank: 1 €. 

Bezetting: 1 a 2 personen aan het onthaal (KS - EC), 2 personen aan toog.  (JVP – SJ). 

Voorstel van de wijnhandelaar om te beginnen met de andere activiteit om 21h30 

(ons voorstel is om te beginnen met Cartagena om 20h30).  De uitnodiging werd ook 

uitgedeeld in Wespelaar maar daarbij werd gemeld dat het niet duidelijk was dat het 

evenement in Haacht doorgaat.  Als er mensen inschrijven vanuit Wespelaar moeten 

we die dus nog eens extra verwittigen.

5.  Sneeuwklassen

Op facebook kwam er een vraag rond het afschaffen van de sneeuwklassen.  De OV is 

van mening dat het aan de school of het shcoolbestuur is om hierover te 

communiceren.  Reactie TE : Het schoolbestuur zou de ouders moeten verwittigen dat 

sneeuwklassen gestopt worden – tot op heden is dit niet gebeurd.  TE en DDJ zullen dit 

verder opvolgen en herhalen tot er actie wordt ondernomen door het schoolbestuur. 

Er werd bekeken of de OV het ontbrekende bedrag zou kunnen/willen bijpassen 

(hetgeen vroeger door de gemeente werd betaald) of dat er hiervoor geld kan 

ingezameld worden via extra activiteiten.  Het gaat echter om een groot bedrag 

(ongeveer 250 € per leerling, in totaal al snel 5000 €). Bovendien is het voor dit soort 

activiteiten steeds moeilijk om volk te vinden, er is de maximumfactuur, 

sneeuwklassen worden duurder, … Samengevat: de OV ziet het niet zitten om het hele 

bedrag bij te leggen. De spaghetti-avond heeft nog geen nieuw opbrengst doel 

voorlopig.  

Activiteiten die voorgesteld werden: kerstkaarten gemaakt door de leerlingen, 

kalenders met klasfoto’s op, taartenverkoop, wc-papier verkoop, … Dit brengt wel geld 

op maar waarschijnlijk niet genoeg voor de sneeuwklassen.   Aan het begin van het 

nieuwe schooljaar zullen we deze voorstellen opnieuw bekijken om te zien of ze 

eventueel een ander doel kunnen dienen.

6.  Gemeenschapsonderwijs
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Het schoolbestuur heeft een brief verstuurd naar alle ouders waarin werd meegedeeld 

dat de school een gemeenteschool blijft en dus niet zal overgedragen worden aan het 

GO!.  Dit punt wordt hiermee afgesloten.

7.  Turnkledij

TE en DDJ zullen hierover nog samenzitten komende donderdag 13-02-2014. Er zal in 

de volgende vergadering op teruggekomen worden.

AI* TE: prijsofferte voor turnkledij voorzien (turnkledij)

AI* EC: prijsofferte voor turnkledij bij firma van fluovestjes aanvragen (turnkledij)

AI* TE: voorstel van hoeveelheden + maten doorgeven voor prijsofferte (turnkledij)

8.  Speelplaats

Tuinhuis: EC moet de ramen nog opmeten.

AI* leerkrachten kleuterschool: spelmateriaal bestellen (speelplaats) – kan pas als  

tuinhuis klaar is. 

AI* EC: ramen tuinhuis opmeten.

9.  Opvang

Registratiesysteem: We hebben een offerte gekregen voor het registratiesysteem dat 

gebruikt wordt door Hopla!.  De opgegeven kost is enorm hoog (6660 € instapkost, > 

3000 € per volgend jaar).  Met de opbrengst die we halen uit de opvang is het sop de 

kool niet waard.  KS zal antwoorden dat de offerte (vooral voor de terugkerende kost) 

boven ons budget ligt.  

Er zal moeten bekeken worden of een systeem met een prikklok goedkoper uitkomt.

Vergadering: EC zal nog eens een vergadering beleggen met de mensen van de 

opvang.

AI E:C OV – opvang - directie : vergadering te beleggen.

AI JV:P prikklok concept uitwerken/opzoeken.  

10.  Varia (deel1) 
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 Draaiboek spaghetti-avond werd doorgestuurd door KS naar EC.

 Juf Inge is naar een quiz geweest op Toverveld (één van de scholen uit onze 

scholengroep) en stelde de vraag of de OV ook nog eens zoiets zou organiseren. 

Het idee werd positief onthaald, de vorige (misgelopen) quiz is alweer een apar 

jaar geleden en de meeste mensen zullen dat hopelijk vergeten zijn.  Bij de quiz 

in Toverveld zaten een aantal frisse ideetjes (enkel de eerste 3 kregen een prijs, 

wie de meeste drank verbruikte kregen meer punten, er werd gespeeld voor een 

klas).  Nog andere ideeën die geopperd werden: op de quiz wafels verkopen voor 

het goede doel waarin rdaadjes gebakken zijn en voor elk draadje dat je hebt 

krijg je extra punten, de quizmedewerkers meerdere t-shirts laten aandoen en 

daar achteraf vragen voer stellen.  Er werd gesuggereerd om zo’n quiz samen 

met de afdeling van Wespelaar te organiseren.  Een quiz ineensteken neemt 

veel tijd en mankracht in beslag.  Het idee werd genoteerd en kan later 

uitgewerkt worden als er mensen zijn die dat willen doen.  

(NW en GF verlaten vergadering om 21u00)

DEEL 2: OV

11.  Multimedia

Website: Een testwebsite zou voor 80% klaar zijn, zij het zonder dat er iemand van de 

OV al inspraak heeft gehad of iets heeft gezien.  EH zou de testsite doormailen maar 

dat is nog niet gebeurd.  

De firma die we onder de arm hebben genomen kondigde een prijsstijging aan naar 

volgend jaar toe.  Omdat we nog maar net klant zijn voelen we ons daar heel 

ongemakkelijk bij.  EH zal contact opnemen met de webdesigner om dit te bespreken. 

Het online brengen van de site wordt met ongeduld afgewacht.

Facebook: In de facebook groep staat Sven nog als beheerder – EC gaat kijken of ze dit 

kan veranderen.

AI EH: testsite doormailen
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AI EH: prijsstijging onderhandelen met Mind of Media

AI EC: Sven De Mey verwijderen als beheerder van de facebookgroep

12.  OV-materiaal

AI* EC & JVP: datum prikken voor herstellen hotdogmachine (OV-materiaal)

13.  Financieel overzicht januari 2014

 Belangrijkste uitgaven: 364.58 € (opvang), 255.00 € (tutti frutti), 80.37 € 

(sinterklaas), 12.51 € (bankkosten), 11.94 € (speelplaats lagere school), 

670.34 € (website)

 Belangrijkste inkomsten: 736.10 € (opvang), 41.00 € (uitstappen), 159.90 € 

(sneeuwklassen), 6.00 € (fotograaf), 72.63 € (interesten)

14.  Varia (deel 2)

 item: geen

De vergadering wordt afgesloten om 21u20.
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15.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 11-03-2014 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

 schoolfeest (verantwoordelijke EH)

4. Evaluatie ouderactiviteit (vr 21-02-2014)

5. Paasactie

6. Turnkledij

7. Speelplaats

8. Opvang

9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

10. Multimedia

11. OV-materiaal

12. Financieel overzicht februari 2014

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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