
Verslag werkvergadering 11-03-2014

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

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

EC), Siegfried Jorssen (vervangend secretaris; SJ), Iris Walbers (IW), Tamara Elsen 

(directeur ad-interim; TE), Daisy Lambrechts (juf 5LJ; DL)

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

(directeur; DDJ), Peter De Cat (secretaris; PDC), Johan Van Puymbrouck 

(materiaalmeester; JVP), Eef Heylighen (EH), Anneleen Witpas (AW)

AFWEZIGEN: Bart Vanmeensel (BVM) 

Agendapunten:

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

DEEL 2: OV......................................................................................................................8

Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

NB = nabeschouwing

IK = instapklas

nKK = nde kleuterklas

KS = kleuterschool

nLJ = nde leerjaar

LS = lagere school

OV = oudervereniging

VV = vraag voor

WG = werkgroep

De vergadering begint om 20u10.
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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:

 20-05-2014, Technopolis Doecentrum, 2KK, 2€, 170.10 €

 21-02-2014, workshop percussie, KS, 1 €, 140 €

 19-06-2014, Kabouterberg Kasterlee, 1KK-2KK-3KK, 5 €, 551.50 €

Met deze laatste aanvragen erbij zitten we nu al ruim 10% boven het voorziene budget 

van 4,000 € (nl. 4,413.68 €). Een analyse van de cijfers toont aan dat voor bijna alle 

klassen de OV meer heeft moeten bijdragen dan de geplande 15€ per kind. De meeste 

klassen zitten zelfs boven de 20€. Enkel de IK zat rond de 15€... 

klas
totale 

kostprijs
bijdrage 

OC
kostprijs 
per kind

bijdrage OC 
per kind

bijdrage 
ouders 

('13-'14)
IK 260,78 € 145,36 € 15,34 €  8,55 €  6,79 €

1KK 613,68 € 354,32 € 27,89 € 16,11 € 11,79 €
2KK 792,20 € 492,20 € 41,69 € 25,91 €  15,79 €
3KK 567,71 € 333,29 € 33,39 € 19,61 €  13,79 €

23KK 567,71 € 333,29 € 33,39 € 19,61 € 13,79 €
1LJ 640,00 € 384,00 € 20,00 € 12,00 €  8,00 €
2LJ 672,30 € 429,30 € 24,90 € 15,90 €  9,00 €
3LJ 808,20 € 509,20 € 35,14 € 22,14 € 13,00 €
4LJ 673,97 € 407,97 € 35,47 € 21,47 € 14,00 €
5LJ 815,07 € 383,07 € 45,28 € 21,28 € 24,00 €
6LJ 659,65 € 389,65 € 36,65 € 21,65 € 15,00 €
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3-4-5-6LJ hebben nog geen aanvraag ingediend voor de schoolreis. Voor deze 

uitstappen zal van de ouders minstens 5€ gevraagd worden, eventueel meer. De OV 

zal geval per geval bekijken of en wat er verder nog kan bijgelegd worden.  Aan de 

betreffende leerkrachten wordt gevraagd om ten laatste 30-03-2014 die aanvragen in 

te dienen.

Het is het eerste jaar dat we dit systeem voor de uitstappen hebben toegepast. Het is 

enerzijds normaal dat er kinderziektes inzitten die we moeten wegwerken. 

Leerkrachten dienen aanvragen soms te laat in, als de uitstap al gebeurd is. Ook zijn 

de klasleerkrachten niet altijd op de hoogte van de sportuitstappen die geboekt 

worden, waardoor ze niet beseffen dat het budget op geraakt. Een betere 

communicatie tussen de verschillende leerkrachten onderling moet dit voorkomen. 

Anderzijds moet er een betere manier zijn om zo’n grove overschrijving van het 

budget te voorkomen in de toekomst.

Schooljaar 2014-2015: Volgend schooljaar zal er een grotere bijdrage van de ouders 

gevraagd worden via de maximumfactuur. De OV zal voor de uitstappen een vast 

bedrag vrijmaken van 10€ per kind. De klas- en sportleerkrachten moeten onderling 

overeenkomen voor welke uitstappen die 10€ gebruikt zal worden. De OV van haar 

kant zal per klas in het oog houden wanneer de grens van 10€ bereikt wordt en de 

school tijdig verwittigen. Door slechts 10€ bij te dragen per kind zal er nog geld 

overblijven van de opbrengst van de opvang. Dit geld zal gebruikt worden voor meer 

duurzame investeringen. Op die manier hopen we dat het voorziene budget niet 

overschreden wordt en we niet ‘boven onze stand’ gaan leven door elk jaar meer uit te 

geven dan er is binnengekomen.

AI leerkrachten 3-4-5-6LJ: ten laatste 30 maart aanvraag voor schoolreis  

binnenbrengen (activiteiten)

AI TE: leerkrachten verwittigen dat ons budget voor uitstappen op is (activiteiten)

Schoolfeest (verantwoordelijke (EH): EH heeft aan EC gevraagd om de facturen van 

vorig jaar van de tenten, koffie, drank e.d. door te sturen zodat ze exact weet wat ze 

moet bestellen. De werkgroep voor het schoolfeest komt binnenkort bijeen om de 
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hapjes en andere praktische regelingen te bespreken. Vanaf deze editie zal de school 

de poster maken voor het schoolfeest. Aangezien het hun feest is en niet dat van de 

OV is het logischer dat zij ook de poster maken. TE vraagt om zeker voldoende 

mensen te voorzien voor de opbouw vrijdag en zaterdagvoormiddag, en de opruim 

zaterdagnamiddag. Klimop heeft zijn schoolfeest op dezelfde dag en TE zal niet de 

hele tijd aanwezig kunnen zijn. Het podium zal dit jaar opgesteld worden schuin op het 

netbalveld (links van het klimtuig dus). Bij het opstellen van de eet- en dranktenten 

zullen we hiermee rekening moeten houden.

AI EH: werkgroep schoolfeest bijeenroepen (schoolfeest)

AI EC: facturen van tenten / koffie / Swinnens doorsturen aan EH (schoolfeest)

AI BVM: prijs frietkraam opvragen (schoolfeest)

AI AW: prijs ijskar opvragen (schoolfeest)

AI leerkrachten en directie: poster maken voor schoolfeest (schoolfeest)

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

Er waren bijna geen inschrijvingen voor de geplande ouderactiviteit (wijnproeven + 

spelletjesavond) van vrijdag 21-02-2014 waardoor deze activiteit werd geannuleerd. 

Volgens ons ligt het vooral aan de mentaliteit van de ouders en niet zozeer aan een 

gebrek aan reclame of het kiezen van een slechte datum. Blijkbaar hebben de ouders 

van onze school geen behoefte om ’s avonds nog bijeen te komen met andere ouders. 

Dat is jammer, vooral omdat het op andere scholen wel kan. Als OV willen we immers 

meer zijn voor de ouders dan enkel maar een organisatie die vanalles sponsort. 

De flesjes water die door het VCOV aangeleverd werden voor deze activiteit mogen we 

houden.

5.  Paasactie

Er wordt beslist om dit jaar de prijs van de zakjes te verhogen (3€ per zakje ipv 2€). 

Ouders die 4 zakjes bestellen krijgen wel nog een 5de zakje gratis. De brief met de 

bestelbon wordt ten laatste vrijdag 14 maart met de kinderen meegegeven. 
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Bestellingen moeten binnen zijn ten laatste vrijdag 21 maart. Juf. Eva zal de 

administratie van de bestellingen op zich nemen op maandag 24 en dinsdag 25 maart. 

Vanaf dan kunnen de eitjes aangekocht worden. Juf Daisy’s klasprogramma zit “ei-

vol”, dus dit jaar is het 5LJ niet beschikbaar om de zakjes in te pakken. KS zal 

navragen of we bij het 6LJ of 4LJ terecht kunnen voor hulp.

Voor de gewone paaseieren voor de school moeten we volgende aantallen in acht 

nemen:

- max 95 kinderen in de kleuterschool

- 137 kinderen in de lagere school

- 24 leerkrachten

- 2 administratief personeel

- 7 onderhoudspersoneel

- 5 begeleiders opvang

- (voor)leesouders: deze aantallen moeten nagevraagd worden bij de leerkrachten 

Zoals vorig jaar zullen we puntzakken voorzien waarin per zakje één groot wit ei, één 

groot bruin ei en 3 kleine paaseitjes kunnen gestoken worden.

AI PDC: eitjes paasactie bestellen + eieren paashaas (paasactie)

AI KS: navragen juf Marita en meester Geert of één van beide ruimte heeft in de 

agenda om de zakjes paaseieren te maken (paasactie)  intussen geregeld: 6LJ zal 

helpen inpakken op dinsdag 1 april in de namiddag

AI KS: nakijken of er nog voldoende puntzakken en lint voorhanden zijn (paasactie)

6.  Turnkledij

De OV is niet gelukkig met de manier waarop ze ”verplicht” wordt om de turnkledij te 

voorzien voor de school. In het schoolreglement staat vermeld dat de OV een gympak 

voorziet voor de kinderen van de lagere school. De OV wil die zin laten verwijderen uit 

het reglement. Er zal een overleg gevraagd worden met schepen van onderwijs Nico 

Bogaerts om het schoolreglement te laten aanpassen, aangezien dit een beslissing is 

die via de gemeenteraad moet verlopen.
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Bovendien is de OV van mening dat – als we dan toch verplicht worden om deze kost 

te dragen – de OV ook degene is die beslist waar de t-shirts zullen worden aangekocht. 

De directie had laten weten dat zij de eindbeslissing hierover zouden nemen maar 

daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. Offertes kunnen nog steeds binnengebracht 

worden. 

AI directie: voorbereiden voorstel tot schrappen van regel uit schoolreglement dat  

OV de turnkledij moet sponsoren. Indienen bij inrichtende macht voor begin april.

(turnkledij)

AI KS: meeting opzetten met schepen Bogaerts mbt wijziging van schoolreglement,  

in samenwerking met de ouderraad van Klimop (turnkledij)

7.  Speelplaats

Tuinhuis: Het tuinhuis van de kleuterschool is af, er moet enkel nog een tweede 

vernislaag opgezet worden. De leerkrachten van de kleuterschool kunnen dus eindelijk 

hun speelgoed en benodigdheden aankopen.

EC heeft de ramen van het tuinhuis van de lagere school opgemeten maar het is niet 

makkelijk om de exacte maten van het glas te zien omdat er glaslatten voor zitten. Ze 

heeft een offerte aangevraagd voor plexiglas. Eén van de ramen zou langs de 

binnenkant al beschadigd zijn. SJ gaat dit nakijken.

AI leerkrachten kleuterschool: spelmateriaal bestellen (speelplaats) 

AI SJ: beschadiging tuinhuis nakijken (speelplaats)

8.  Opvang

EC zal een vergadering beleggen met de mensen van de opvang en de directie omdat 

er toch een paar zaken zijn die besproken moeten worden. Een voorlopige datum 

wordt vastgelegd op maandag 24 maart om 09u00.

Belangrijk: Er wordt dringend iemand gezocht die de praktische organisatie van de 

opvang wil overnemen van EC. Vanaf september stopt zij daar definitief mee omdat zij 

al te veel andere taken heeft binnen de OV. IW had zich hiervoor eerst opgegeven 
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maar ziet dat nu door omstandigheden niet meer zitten. Het financiële gedeelte van 

de opvang blijft voorlopig wel nog bij EC omdat dat toch nauw verbonden is met haar 

werk als penningmeester. Het gaat vooral om het opstellen van het maandelijkse 

uurrooster en eenmaal per trimester vergaderen met de begeleiders en de directie om 

praktische zaken te regelen. Wie interesse heeft, graag contact opnemen met EC of 

KS. We gaan ook een oproep doen onder de ouders. Tijdens het oudercontact voor de 

paasvakantie zullen we aan de klassen van de 1-2-3LJ een brief ophangen. EC zal 

hiervoor een korte beschrijving maken van de taken die precies verwacht worden.

AI JV:P prikklok concept uitwerken/opzoeken (opvang)  

AI EC: korte beschrijving maken van de taken mbt de organisatie v/d opvang 

(opvang) 

9.  Varia (deel1) 

 Sjaaltjes zeeklassen 4LJ: Meester Geert vraagt of de OV – net als vorig jaar – 

weer sjaaltjes wil voorzien voor de zeeklassen. IW ziet het wel zitten om ook dit 

jaar weer sjaaltjes te stikken op voorwaarde dat het een betere stof is dan vorig 

jaar. De OV beslist dat de sjaaltjes dan wel moeten gerecupereerd worden. Er 

zullen iets meer sjaaltjes gemaakt worden dan er op dit moment leerlingen zijn 

in het 4LJ om een beetje reserve te hebben naar de volgende jaren toe.

AI IW:  bekijken van de prijzen voor stof (zeeklassen)

 Bier: Er was nog bier over van de bak die voorzien was voor de fanfare tijdens de 

carnavalstocht. De school doet dat cadeau aan de OV, waarvoor dank. Het zal 

onze vergaderingen nog geanimeerder maken.

 Oudercontact: Er wordt gevraagd aan de directie om te bekijken of er niet 

opnieuw een afsluitend oudercontact kan worden ingevoerd op het einde van 

het schooljaar (LS). Momenteel gebeurt het laatste oudercontact voor de 

paasvakantie en veel ouders willen toch graag op het einde van het schooljaar 

nog een afsluitend gesprek. Ook wordt er gevraagd om meer informatie te 

verstrekken, bv. over het AVI niveau dat de kinderen bereiken. Sommige 
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leerkrachten geven bij elke test een briefje mee, andere alleen als het kind een 

hoger niveau behaald heeft dan de vorige keer. 

 Voordracht hooggevoeligheid: Op vrijdag 21 febrauri was er in Boortmeerbeek 

een voordracht rond hooggevoelige kinderen. Twee ouders van onze school die 

daar naartoe gegaan zijn vonden dat een hele goede voordracht en vroegen of 

de OV diezelfde voordracht in onze school zou kunnen organiseren. Omdat de 

ouderactiviteiten van de laatste schooljaren zo weinig succesvol waren is er op 

dit moment weinig animo binnen de groep om iets dergelijks te organiseren. 

(TE en DL verlaten vergadering om 22u20)

DEEL 2: OV

10.  Multimedia

Website: De nieuwe website is in volle ontwikkeling. Mind of Media heeft al een eerste 

concept doorgestuurd, waar nog een aantal zaken aan moeten veranderen. EH gaat 

samenzitten met MoM om dat te bespreken. Wat betreft de prijsstijging die MoM heeft 

aangekondigd, daar zijn we als OV niet blij mee. Hij biedt het “achterpoortje” aan dat 

we de huidige prijzen kunnen behouden als we ons nu al vastleggen voor een 

verlenging van het contract. Maar aangezien we zijn werk nog niet hebben kunnen 

evalueren, kunnen we ons moeilijk op dit moment al vastleggen daarvoor. We gaan 

daarom proberen overeen te komen dat we op het einde van het eerste jaar nog de 

mogelijkheid hebben om het contract te verlengen aan de huidige prijzen (als de 

samenwerking positief geëvalueerd wordt). Als dit toch niet lukt, zullen we voor 15 

maart toezeggen om één jaar te verlengen om de huidige prijzen te behouden.

AI* EH-KS: prijsstijging onderhandelen met Mind of Media voor 15 maart  

(multimedia)

AI EH: samenzitten met MoM ivm ontwerp website (multimedia)

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

12.  Financieel overzicht januari 2014

 Belangrijkste inkomsten: 1,553.60 € (opvang), 149 € (uitstappen)

 Belangrijkste uitgaven: 240.00 € (opvang), 170.00 € (tutti frutti), 176.50 € 

(uitstappen)

13.  Varia (deel 2)

 Taken EC: EC laat weten dat zij zich vanaf volgend schooljaar alleen nog met 

haar taken als penningmeester wil bezighouden. Eerder werd al gemeld dat 

iemand anders de praktische regelingen van de opvang moet overnemen. Maar 

ook voor de organisatie van activiteiten wil zij zich liever niet meer engageren. 

EC is al vijf jaar heel actief binnen de OV en wil nu graag wat meer tijd maken 

voor andere zaken. Concreet bekekent dit dat er volgend schooljaar andere 

mensen zich zullen moeten inzetten voor de organisatie van de familieactiviteit 

en de spaghettiavond.

De vergadering wordt afgesloten om 23u15.
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14.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 22-04-2014 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 paasactie

5. Turnkledij

6. Speelplaats

7. Opvang

8. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

9. Multimedia

10. OV-materiaal

11. Financieel overzicht maart 2014

12. Varia (deel 2)

13. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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