
Verslag werkvergadering 22-04-2014

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Siegfried Jorssen (vervangend secretaris; SJ), Iris 

Walbers (IW), Anneleen Witpas (AW), Ilse Bries (juf. 1KK; IB), Chris Schoovaerts (juf. 

3LJ; CS)

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

(directeur; DDJ), Tamara Elsen (directeur ad-interim; TE), Eef Heylighen (EH), Bart 

Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (materiaalmeester; JVP)

AFWEZIGEN: 

Agendapunten:

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

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

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:

 datum, activiteit, wie, bijdrage ouders (per kind), bijdrage OC (totaal)

 overzicht nog te verkijgen van EC

KS en EC hebben samengezeten met TE. Ze hebben het nieuwe systeem dat vanaf het 

schooljaar 2014-2015 zal ingevoerd worden voor de bekostiging van de uitstappen 

samen besproken (zie verslag werkvergadering 11-03-2014). Elk kind zal door de OV 

voor 10 € gesponsord worden door de OV voor de sportdag, de schoolreis en andere 

uitstappen tesamen en de rest moet betaald worden door de ouders waarbij er 

rekening dient gehouden te worden met de maximumfactuur. Het nieuwe systeem zal 

tijdens de volgende personeelsvergadering uitgelegd worden aan de leerkrachten.

Schoolfeest (verantwoordelijke (EH): Voor het schoolfeest worden de volgende 

actiteiten gepland vanuit het leerkrachtencorps:

 rommelmarkt (van 14u00 tot 16u00),

 optredens van de kinderen (van 16u00 tot 18u00), 

 springkastelen van bij Swinnens (via juf. Nancy),

 demonstratie van doggy-dance (zal aangevraagd worden door juf. Daisy), 

 talentenuurtje: free podium à la “Belgium's got talent”, dus niet enkel beperkt 

tot dansen en zingen (van 14u00 tot 16u00),

 bewegingsomloop voor de kleuters (doorlopend van 14u00 tot 18u00),
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 schminken (doorlopend van 14u00 tot 18u00),

 het schoolfeest staat in het teken van verschillende landen. Het 3LJ 

representeert Engeland en juf. Chris wil cupcakes bakken met haar leerlingen 

om die dan al rondgaand te verkopen aan een prijs van 1 € per cupcakes (of 2 € 

per paar) voor cash geld (er zou hiervoor niet gewerkt worden met bonnekes). 

Juf. Chris gaat 100 “gewone” cupcakes met de leerlingen. IW en AW gaan elk 50 

“chocolade” cupcakes bakken.

 eendjes vissen voor een prijs (doorlopend van 14u00 tot 18u00),

 snoepbrochettes.

Er zal terug gewerkt worden met een stempelkaart i.p.v. met een armbandje. De 

tenten en de koffie werden besteld door de OV. De hotdogmachine moet nog 

nagekeken/hersteld worden en het is nog niet zeker of er een ijskar kan bekomen 

worden. Er werd oorsponkelijk gedacht om wafels te voorzien maar aangezien de 

leerlingen van het 3LJ cupcakes gaan verkopen werd dit idee terug afgevoerd.

AI EC: gegevens doorsturen voor bestellen gasflessen hotdogmachien (schoolfeest)

AI AW: prijs ijskar opvragen (schoolfeest)

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

4.  Evaluatie paasactie (verantwoordelijke: PDC)

Totale inkomsten: 1,061.28 €

Totale uitgaven: 1,407.00 €

Opbrengst:    345.72 € (schooljaar 2012-2013: 214.58 euro)

Deze editie van de paasactie voor de ouders heeft 131.14 € meer opgebracht dan 

vorig schooljaar, dus we mogen zeker over een succes spreken. Er werden dit jaar 

slechts 575 zakjes gekocht door de ouders. Dat zijn 239 zakjes minder dan vorig 

schooljaar. Het is niet duidelijk of dit te wijten is aan de prijsstijging (3 € i.p.v. 2 € vorig 

schooljaar) of aan het feit dat de verkoopsbriefjes enkel werden meegegeven met de 

oudste kinderen van de gezinnen. De zakjes werden ingepakt met de hulp van de 

leerlingen van het 6LJ maar ze waren duidelijk minder gemotiveerd dan vorig 
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schooljaar. Aangezien er door een vergissing van de verantwoordelijke slechts inkopen 

werden gedaan voor 525 zakjes (dus voor 50 zakjes te weinig) waren sommige soorten 

eitjes vroegtijdig opgebruikt bij het vullen. Het is toch nog tijdig in orde gekomen 

aangezien KS achteraf nog wat eitjes heeft bijgekocht en de ontbrekende zakjes zelf 

heeft ingepakt. Ook voor de paasactie van de school werden er te weinig grote 

paaseieren aangekocht. Dat was eerder te wijten aan een inschattingsfout aangezien 

er beduidend meer leesouders en -grootouders zijn in vergelijking met vorig 

schooljaar. Dit werd opgelost door de begeleiders van de opvang en het 

onderhoudspersoneel slechts één groot paasei maar meer kleine paaseitjes te 

schenken.

5.  Turnkledij

De zin waarin staat dat de OV de turnkledij voor de leerlingen moet voorzien is uit het 

schoolreglement gehaald. We hebben verschillende offertes voor T-shirten gekregen 

en uiteindelijk zou er gekozen worden voor Aprintex (is dit de juiste naam Ellen?) (de 

firma waarmee we gewerkt hebben voor de fluohesjes). Er is een staaltje met de kleur 

opgestuurd (helgroen). We gaan op het einde van dit schooljaar aan de ouders de 

gewenste maat van de T-shirten opvragen. Op die manier kunnen de ouders zelf 

beslissen wat ze verkiezen: een T-shirt op de groei aanvragen of de juiste maat 

aanvragen en binnen afzienbare tijd een nieuw T-shirt moeten aanschaffen. Er worden 

enkel T-shirts met logo vooraan gegeven. De broekjes moeten door de ouders zelf 

voorzien worden.

6.  Speelplaats

Tuinhuis: Het tuinhuis van de kleuterschool is volledig af. Er werden leggers 

geplaceerd door een schrijnwerker (kostprijs: 239 €). Het speelgoed voor de 

kleuterschool kan nu besteld worden. De leerkrachten vragen of er bij het begin van 

elk schooljaar een budget van 100 € kan voorzien worden voor het vervangen van 

versleten spelmateriaal en dat voorstel wordt goedgekeurd. Er wordt beslist om folie 
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op de ramen te plakken i.p.v. de ramen te vervangen door plexieglas. We zullen ook 

voor alle glasoppervlakken een kader met kippengaas bevestigen (om rechtstreeks 

contact met het glas van buitenuit te vermijden).

Klusjesteam: De school kan vanaf volgend schooljaar slechts halftijds beroep doen op 

een klusjesman van de gemeente. In het verleden is al meermaals gebleken dat kleine 

klusjes heel erg lang blijven liggen en dat zal er niet op verbeteren. Daarom wordt er 

gedacht om via de OV een “klusjesteam” op te richten bestaande uit ouders die bereid 

zijn om af en toe eens een klusje voor de school te komen opknappen. Dat kan gaan 

van het vullen van de zandbak, het herschilderen van de lijnen op de speelplaats, het 

herstellen van speelgoed tot kleine dingen zoals het vervangen van een kapotte lamp. 

Als dit gebeurt onder de de dekmantel van de OV zijn die helpers ineens ook verzekerd 

tijdens het uitvoeren van de klusjes. Indien er elke maand door de leerkrachten een 

lijst opgesteld wordt met de klusjes die (dringend) gedaan moeten worden en als we 

de specialiteiten van de leden van het klusjesteam kennen, kunnen er gericht mensen 

opgetrommeld worden om die klusjes (zo snel mogelijk) uit te voeren. We zouden dit 

initiatief willen opstarten vanaf begin volgend schooljaar maar zijn nog op zoek naar 

iemand die het klusjesteam wilt leiden...

AI leerkrachten kleuterschool: spelmateriaal bestellen (speelplaats) 

AI SJ: voorzien plastiek + kippengaas voor ramen tuinhuizen (speelplaats)

AI OV: verantwoordelijke zoeken voor klusjesteam (speelplaats)

7.  Opvang

Prijs: In het begin van dit schooljaar werd er beslist om de prijs van de opvang 

systematisch met 0.20 € per begonnen half uur te verhogen om gestadig naar de 

prijzen voor de opvang bij Hopla! te evolueren (zie verslag werkvergadering 10-09-

2013). Vanaf september gaan we daarom 0.80 € per begonnen half uur aanrekenen 

(i.p.v. de huidige 0.60 € per begonnen half uur). Op woensdagnamiddag zou er 

voortaan voor de opvang betaald moeten worden vanaf 12u15...
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Registratiesysteem: Een (enthousiaste) medewerker van groep-T (ex-collega van EC) is 

aan het werken aan software voor een registratiesysteem voor de opvang. Hij vraagt 

hiervoor 350 € (ontwerp + support). Er moet nog nagevraagd worden wat we allemaal 

zelf moeten voorzien om het registratiesysteem in gebruik te kunnen nemen (Ipad, 

formaat van de gegevens, draadloze internet connectie, enz.).

Trimestrieel gesprek: Tijdens het laatste trimestrieel gesprek waren er slechts twee 

begeleiders van de opvang aanwezig. Er is aan het licht gekomen dat bepaalde 

afgesproken regels niet altijd gevolgd worden. Het lijkt niet langer haalbaar om het 

gebruik van het sportveld toe te laten tijdens de opvang omdat daar in principe een 

begeleider bij zou moeten staan...

Belangrijk: We zijn nog steeds op zoek naar iemand die de praktische organisatie van 

de opvang wil overnemen van EC. Er werden afscheurbare briefjes opgehangen aan 

enkele klassen tijdens het oudercontact voor de paasvakantie (maar dat is niet genoeg 

opgevallen). Er zijn enkele briefjes meegenomen, maar tot hiertoe hebben we spijtig 

genoeg nog geen enkele reactie ontvangen. Het gaat nochtans maar om een beperkte 

tijdsinvestering (één keer per maand een uurrooster opstellen en elk trimester samen 

met de directie een gesprek voeren met de begeleiders van de opvang)... 

AI EC: verslag bespreking begeleiders opvragen (opvang)

8.  Varia (deel1) 

 Sjaaltjes zeeklassen 4LJ: De sjaaltjes voor de zeeklassen van het 4LJ zijn af. IW 

heeft 28 sjaaltjes gemaakt en had ze bij tijdens de vergadering. De sjaaltjes zijn 

groot en flashy groen, dus de kinderen zullen goed opvallen.

 Oudercontact: Er werd gevraagd of er ook een oudercontact georganiseerd zou 

kunnen worden op het einde van het schooljaar. Dit wordt momenteel zowiezo al 

gedaan met de ouders van kinderen met problemen.

 Boekenbeurs: We hebben via TE een brochure ontvangen over de organisatie 

van een boekenbeurs. Een dergelijke activiteit zou gekoppeld kunnen worden 

aan de spaghetti-avond. Er zijn verschillende mogelijkheden qua boekenbeurs: 
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het aanbieden vanoude boeken (die verkocht worden door de kinderen van de 

school zelf), nieuwe boeken of allebei.

(IB en CS verlaten vergadering om 21u35)

DEEL 2: OV

9.  Multimedia

Website: Het merendeel van de gevraagde aanpassingen aan het ontwerp van de 

website zijn ondertussen gebeurd. Volgende week dinsdag (29-04-2014) zouden we 

eens moeten samenzitten om het huidig ontwerp van de website te bespreken en om 

te beslissen wanneer we online zouden kunnen laten gaan.

Twitter: We hebben een boze e-mail ontvangen van Sven De Mey waarin er geëist 

wordt dat de Twitter-account van de OV onmiddellijk losgekoppeld moet worden van 

zijn Facebook-account of dat hij anders klacht gaat indienen. Wij zijn echter nooit 

vragende partij geweest voor een Twitter-account die hij op eigen initiatief opgestart 

heeft en hebben zelf al ettelijke maanden geleden gevraagd aan Sven De Mey om het 

Twitteraccount opnieuw te verwijderen... Ondertussen is de loskoppeling gebeurd.   

AI OV: samenzitten voor bespreking ontwerk website (multimedia)

10.  OV-materiaal

Inventaris: Er wordt voorgesteld om een inventaris te maken van de hoeveelheid 

paper, mappen, stiften, balpennen, enz. die nog voorradig zijn bij de leerkrachten. Er 

wordt elk jaar opnieuw materiaal aangekocht maar het is niet duidelijk of er kosten 

bespaard kunnen worden door eerst nog te teren op bestaande voorraden alvorens 

nieuw materiaal aan te schaffen.

Huurprijs: Er is al lang sprake om huurprijzen te bepalen voor uitleenbaar OV-

materiaal. Tot hiertoe is er echter nog zo goed als geen vraag naar geweest (buiten 

walking dinnertafels en de hotdogmachine). Er wordt daarom beslist om de huurprijs 

daarom slechts te bepalen op het moment dat er vraag naar is.
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AI EC & JVP: datum prikken voor herstellen hotdogmachine (OV-materiaal)

11.  Financieel overzicht maart 2014

 Belangrijkste inkomsten: 1,543.40 € (opvang), 103 € (uitstappen), 758.83 € (tutti 

frutti, Vlaamse subsidies en bijdrage ouderraad Wespelaar), 1,407.00 € 

(paasactie)

 Belangrijkste uitgaven: 2,659.60 € (opvang, aankoop PWA-cheques), 195.00 € 

(uitstappen), 425.00 € (tutti frutti), 314.04 € (paasactie)

12.  Varia (deel 2)

 Verzerkering: Er wordt besloten om de verzekering voor aansprakelijkheid, 

rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen voor 200 € per jaar opnieuw te 

betalen.

 Nieuwe vaste leden OV: Er volgde nog een discussie over mogelijke manieren 

om ouders te motiveren om vast lid te worden van de OV en/of om zich actief in 

te zetten voor een werkgroep. Het is niet duidelijk wat daar de beste manier 

voor is maar we gaan alleszins proberen om enkele ouders die mogelijk 

geïnteresseerd zouden kunnen zijn hierover persoonlijk aan te spreken.

 Afwezigheid PDC: PDC laat weten dat hij tijdens de vergadering van 13-05-2014 

niet aanwezig kan zijn (buitenlandse missie voor het werk).

De vergadering wordt afgesloten om 22u20.
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13.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 13-05-2014 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. Speelplaats

5. Opvang

6. Planning activiteiten schooljaar 2014-2015

7. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

8. Multimedia

9. Klusjesteam

10. Financieel overzicht april 2014

11. Varia (deel 2)

12. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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