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Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering
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nKK = nde kleuterklas

KS = kleuterschool

nLJ = nde leerjaar

LS = lagere school

OV = oudervereniging

VV = vraag voor

WG = werkgroep
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De vergadering begint om 20u10.

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: Aangezien het budget voor uitstappen op is, worden er 

geen aanvragen meer goedgekeurd. Er lag een factuur in ons bakje van de uitstap 

naar Imec (6LJ).  Maar dat was een uitstap die niet meer door ons gesponsord kon 

worden, m.a.w. de ouders moeten het volledige bedrag betalen. Wij willen gerust die 

factuur van Imec betalen, als we dan het geld van de ouders cash krijgen. Ofwel moet 

juf. Marita zelf het bedrag naar Imec overschrijven.  TE gaat dit bespreken met juf. 

Marita en houdt EC op de hoogte.

Schoolfeest (verantwoordelijke EH): De meeste zaken zijn in orde.  

 Tijdsschema: 

◦ vrijdag voormiddag – materiaal van brouwerij Haacht wordt geleverd.  Ideaal 

tussen 9h en 10h (niet als er kinderen op de speelplaats zijn).

◦ Inladen in frigo moet vrijdagavond gebeuren, anders is de drank niet koud 

(JVP + EH + IV + KS). Vrijdag tegen 17h worden de broodjes gehaald bij Subli 

(KS).  Ontdooien zal in de keuken gebeuren. De tenten komen vrijdagavond 

om 18h.  

◦ Vanaf 10h zaterdag wordt er aan de opbouw gewerkt. Eerste shift 14h-16h, 

volgende 16h-18h. Opkuis 18h-20h. De leerkrachten blijven allemaal tot het 

gedaan is, dan gaat de opkuis sneller. Alle materialen van de gemeente 
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moeten terug in de sportzaal afgeleverd worden, een deel ervan heeft de 

gemeente zondag zelf nodig (vooral de bekabeling).   

◦ Zondag om 10h worden de tenten terug opgehaald. De poort zal door KS 

opgemaakt worden.  

 Vier man voor de toog is te weinig. Zullen met 5-6 man aanwezig zijn. Optredens 

beginnen om 15h. Johan zal opletten dat er genoeg glazen worden opgehaald.

 Voldoende vuilzakken te voorzien voor “afval”. Gebruiken van de vuilbakken van 

de eetzaal.

 Woensdag en donderdag wordt er ten laatste gecommuniceerd aan de helpers 

wie waar moet staan.

 Tapas: 2 tafels nodig. Plaatsing te voorzien in de tenten.

 Plaatsing kassa: aan klas 1A.

 Voor de spelletjes moeten de kinderen een armbandje kopen (5€) te voorzien 

door juffen. Na inruilen krijgen ze een prijs.

 BVM heeft drankkaarten gemaakt voor in totaal 3000€ maar gaat voor de 

zekerheid nog wat bijmaken.

 Briefjes voor extra vrijwilligers zijn vandaag meegegeven (nog 8 mensen te 

weinig).  De juffen hebben ook nog 2 mensen nodig voor bij de tapas, dus 

mochten er extra vrijwilligers zijn …

 SJ vraagt om zeker iets te voorzien voor de afvoer van de afwasbakken, zodat de 

afwassers niet drijfnat worden.

 Prijzen van de tapa’s zijn binnen, moet nog aangepast worden op de prijslijst 

(EH). 10 prijslijsten te voorzien door EH (te plastificeren op het secretariaat).

 Koffiekoeken bij opbouw: te voorzien door KS. (20 koffiekoeken)

 Ijskarretje: moet zaterdag voor 21h terug gebracht worden (JVP)

 Podium zal woensdagnamiddag geleverd worden. 

 JVP neemt evt. boxen/luidsprekers mee als aanvulling (+ statieven) als 

aanvulling voor de installatie van meester Gilbert. SJ brengt rood-wit lint mee om 
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gevaarlijke plaatsen af te spannen waar de kinderen niet mogen komen 

(electriciteit).

 Springkastelen – zelfde plaatsen als vorig jaar (opm: uitgang springkasteel NIET 

naar het muurtje richten)

 Extra gasbekken nodig op schoolfeest. SJ brengt het binnen bij KS.

 Koffie werd niet besteld: morgen even navragen bij de keuken (Suzanne). Vorig 

jaar werden er 2 zakken opengemaakt (niet opgebruikt?). Kunnen evt nog bij 

Subli om koffie gaan.

 IW bakt morgen de cupcakes.  Ze zal ze donderdagochend afzetten in de opvang 

(refter).

4.  Turnkledij

De offerte van Aprintex was vervallen. EC heeft hen gemaild dat er na de paasvakentie 

een beslissing komt. We kunnen nu nog niet bestellen, maar kunnen wel al info geven 

dat we met hen in zee gaan. Financieel werken we voor de turnkledij met hetzelfde 

systeem als voor Tutti Frutti (wij betalen alles en rekenen een deel door aan Klimop). 

EC zal staaltjes opvragen van de t-shirts, ook voor Klimop (mag in andere kleur, zonder 

logo, ’t is toch maar om te passen). De termijn voor uiteindelijke bestelling wordt gezet 

op eind juni. Als de leerlingenfiches worden meegegeven zullen de ouders ook 

verwittigd worden dat ze voor volgend jaar een turn t-shirt moeten bestellen. Wie dat 

wil kan een staaltje gaan passen op het secretariaat. Tegen eind juni is dit normaal 

afgerond.

AI EC: Aprintex verwittigen dat we eind juni zullen bestellen. Ook staaltjes vragen,  

zowel voor ’t Haegje als voor Klimop.

5.  Speelplaats

Tuinhuis: De folie die we op de ramen van de tuinhuizen moeten kleven (tegen 

glasbreuk) hoeft geen speciale folie te zijn, gewone folie uit de doe-het-zelf zaak is 
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voldoende. SJ heeft de ramen opgemeten: we hebben 10 m2 nodig en minstens 70 cm 

breed. Het kippengaas zal hij in juni plaatsen.

AI leerkrachten KS: spelmateriaal bestellen (speelplaats) 

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

Klusjesteam: Kersvers lid MB geeft zich op als verantwoordelijke voor het klusjesteam. 

Bedankt Michael! Een briefje met een oproep voor het klusjesteam zal begin volgend 

schooljaar meegegeven worden. Alle klusjes moeten nog wel doorgegeven worden aan 

de directie voor goedkeuring (vb: TL lampen vervangen, schilderen, …). Het 

onderhoud van het groen rond de school is ook een klus die niet meer door de 

gemeente zal gedaan worden (enkel grotere snoeiwerken). Ook daarvoor hebben we 

dus helpers nodig met groene vingers die dat op zich willen nemen. Een schooltuintje 

is ook een leuk idee, maar zoiets vraagt ook onderhoud in de vakanties. Het idee 

wordt op de agenda gezet voor volgend schooljaar.

Zandbak kleuterschool: De zandbak van de kleuterschool zou een project kunnen zijn 

om volgend schooljaar aan te werken met de OV. Kader/afboording zou hersteld 

moeten worden, het zand moet vervangen worden, er zou een afdekking moeten 

komen (er mag geen organisch materiaal in de zandbak komen). Dit kost uiteraard wel 

veel geld. Er is hiervoor door de gemeente geen budget voorzien. De zandbak is een 

groot succes in de KS, bij mooi weer zit hij altijd vol met kinderen. De juffen zouden 

daarom graag een grotere zandbak hebben. Het onderwerp wordt op de agenda gezet 

voor volgend schooljaar.

6.  Opvang

Registratiesysteem: De persoon die EC hiervoor gecontacteerd had, heeft al een groot 

deel van het programma uitgewerkt. Uiteraard zitten er nog fouten in die moeten 

weggewerkt worden. Om alle fouten eruit te halen zou het nieuwe systeem een tijdje 

parallel moeten draaien met het huidige systeem. Misschien kunnen enkele gezinnen 

dienen als proefpersonen. EC en JVP gaan nog samenzitten met de ontwikkelaar voor 

de praktische uitwerking en het overlopen van specifieke scenarios. Om dit systeem te 
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kunnen gebruiken zouden we ook een tablet of smartphone moeten aankopen, 

aangezien er per kind een QR-code wordt gegenereerd die moet ingescand worden. 

Daarvoor zou dan ook een internetverbinding moeten zijn in de refter. Er is nu al een 

aansluiting maar die werkt niet en niemand weet waarmee die precies verbonden is. 

TE gaat dit uitzoeken. Ook zouden de schoolpoorten dan ’s morgens dicht moeten 

blijven tot 8h30 zodat iedereen verplicht langs de opvang (refter) moet passeren. Dit 

kan sowieso vanaf september al ingesteld worden, omdat officieel de school pas om 

8h30 opengaat. Het parlofoon-systeem aan de buitenste poort zou hersteld kunnen 

worden, TE gaat dit navragen.  

AI JVP & EC: samenzitten met ontwikkelaar registratiesysteem voor bespreking  

programma (opvang)

AI TE: uitzoeken of internetverbinding kan gemaakt worden in de refter (opvang)

AI TE: navragen herstelling parlofoon aan poort (opvang).

Verantwoordelijke praktische organisatie opvang: Er is nog niemand gevonden. Er 

wordt over twee weken een briefje meegegeven met de kinderen, en een oproep 

gedaan via facebook.

AI KS: oproep doen aan ouders via brief + facebook

7.  Planning activiteiten schooljaar 2014-2015

Vergaderingen OV: 

• Algemene Vergaderingen: dinsdag 16-09-2014 en dinsdag 09-06-2015. 

• Werkvegaderingen: dinsdag 16-09-2014, dinsdag 14-10-2014, dinsdag 18-11-

2014, dinsdag 09-12-2014, dinsdag 13-01-2015, dinsdag 10-02-2015, dinsdag 

10-03-2015, dinsdag 21-04-2015, dinsdag 19-05-2015 en dinsdag 09-06-2015.

Belangrijke data school: 

• Pedagogische studiedagen: woensdag 22-10-2014, woensdag 04-02-2015 en 

woensdag 13-05-2015.

• Facultatieve verlofdagen: maandag 06-10-2014, woensdag 28-01-2015 en 

woensdag 11-03-2015.
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• Infoavond: lagere school maandag 08-09-2014, kleuterschool donderdag 11-09-

2014.

• Grootouderfeest: de datum moet nog bepaald worden.

Activiteiten OV: 

• Wegens groot succes wordt besloten om volgend schooljaar opnieuw een 

Halloweentocht te organiseren, i.p.v. af te wisselen met een fietstocht of andere 

wandeling. Datum: vrijdag 17-10-2014.

• De spaghettiavond zal doorgaan op zaterdag 07-02-2015.  Er moet nog een 

nieuw ‘goed doel’ bepaald worden voor de opbrengst.  Dat zou bv. de zandbak 

kunnen zijn. Wordt volgend schooljaar nog bekeken.

• De paasactie zal zoals gewoonlijk plaatsvinden de weken voor de paasvakantie.

• Er werd bekeken of we nog andere activiteiten gaan organiseren. IW wil een 

werkgroep leiden om een boekenbeurs te plannen, eventueel samen met de 

spaghettiavond. Ook het idee van een quiz komt weer op tafel. KS kijkt na of er 

bij het VCOV iets interessants aangeboden wordt voor een gesprekavond.

8.  Varia (deel1) 

• Terugkoppeling schoolraad door TE: Nicole Verhoeven is verkozen tot nieuwe 

voorzitter van de schoolraad. Het item rond de turnkledij is afgehandeld. Er 

wordt één t-shirt aangeboden in 1LJ, indien nodig kunnen ouders in de latere 

jaren een nieuw (groter) t-shirt kopen voor 5€. Een aantal aanpassingen in het 

schoolregelment werden besproken en verwerkt.  De prijzen van drank en 

maaltijden zullen omhoog moeten. De nieuwe regeling i.v.m. de financiële 

bijdrage van de OV zal opgenomen worden. Prijzen van de opvang moeten 

aangepast worden. Een sportklas zal de sneeuwklassen van het 6LJ vervangen. 

Voor het zwemmen heeft de school een optie op het zwembad van Tremelo.  Er 

wordt nog een brandoefening gepland in mei. Ook een busevacuatie wordt 

ingeoefend in de turnzaal. Er volgt later nog een steekproef met een echte bus.
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Het lestijdenpakket werd besproken. De facultatieve verlofdata werden 

vastgelegd (zie hoger).  

• Sneeuwklassen: Een ouder van het 4LJ heeft TE aangesproken i.v.m. de 

afgelaste sneeuwklassen. Volgens hem zijn er meerdere ouders van kinderen in 

het 4LJ die bereid zijn om extra te betalen om toch de sneeuwklassen te laten 

doorgaan. De ouders zouden dat extra geld rechtstreeks aan de OV betalen 

(zodat het niet op de maximumfactuur komt) en de OV zou het dan doorstorten. 

Die persoon heeft echter nog geen contact hierover genomen met de OV. Een 

eerste rondvraag leert dat de aanwezigen niet gewonnen zijn voor dit idee o.w.v. 

de sociale ongelijkheid die dit met zich meebrengt.

• Huur: vanaf volgend schooljaar moeten refter en sporthal gehuurd worden bij de 

gemeente als we er activiteiten in willen laten doorgaan. D.w.z. dat we zouden 

moeten betalen om te vergaderen in de refter. Dit kan makkelijk opgelost 

worden door in de leraarskamer te vergaderen. De vraag stelt zich echter hoe 

het dan zit met bv. de spaghetti-avond of halloween-wandeling. Ook voor al het 

materiaal dat we gebruiken van de gemeente zal huur moeten betaald worden.

• Bussen: Vraag van BVM: De leerlingen van het 1LJ zijn met de bus naar de 

sporthal gegaan voor Kronkeldidoe. Waarom? Dit kan toch makkelijk te voet. 

Antwoord TE: bij activiteiten die je organiseert via SAS (Sport Actieve school) zit 

een budget speciaal voor busvervoer. Dit was dus niet op kosten van de school. 

(IV, SC en TE verlaten vergadering om 22h17)

DEEL 2: OV

9.  Multimedia

Website: Alle tekst voor de website werd nagelezen door EC en KS en door EH 

opgestuurd naar Jurgen. Jurgen vertrekt 24 mei op huwelijksreis, de website zou klaar 

zijn tegen dan. EH volgt dit op. We willen wel graag nog voor zijn reis de uitleg krijgen 

over hoe we zelf tekst of foto’s kunnen toevoegen op de website. 

AI EH: opvolgen website zodat die klaar is voor 24/05. 
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10.  Financieel overzicht april 2014

• Belangrijkste inkomsten: 712.80 € (opvang), 142.00 € (uitstappen), 260.00 € 

(sneeuwklassen), 11.00 € (tijdschriften)

• Belangrijkste uitgaven: 240.00 € (opvang), 1,050.00 € (sneeuwklassen, 

eindafrekening), 84.15 € (tijdschriften), 167.45 € (tutti frutti), 747.24 € 

(paasactie), 12.51 € (bankkosten), 48.70  (varia, sjaaltjes zeeklassen)

11.  Varia  (deel 2)

• Sneeuwklassen: De rekening van de OV die enkel werd gebruikt voor de 

sneeuwklassen zal stopgezet worden door EC.

• VCOV: Het lidmaatschap moet verlengd worden. Volgende vergadering 

evalueren of we dit willen verlengen. Als gemeenteschool vallen we eigenlijk 

onder KOOGO (waar we ook lid zijn).
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12.  Volgende vergadering:

De algemene vergadering van v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje van het 

schooljaar 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 17-06-2014 om 20h00 in de refter van 

’t Haegje.  Aansluitend volgt de tiende werkvergadering.

Agendapunten voor volgende werkvergadering:

Deel 1 (OV + leerkrachten):

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

3. Activiteiten school

 evaluatie schoolfeest (verantwoordelijke EH)

4. Speelplaats

5. Opvang

6. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

7. Multimedia

8. Financieel overzicht mei 2014

9. Varia (deel 2)

10. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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