
Verslag werkvergadering 17-06-2014

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

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

(penningmeester; EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Eef Heylighen (EH), Siegfried 

Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP), Iris Walbers (IW), 

Anneleen Witpas (AW), Mathias Vrebosch (meester LO; MV), Sofie De Hondt (zorgjuf; 

SDH)

nieuw lid: Rosita Duchesne (mama van Merel, 2KK)

VERONTSCHULDIGD: Tamara Elsen (directeur ad interim; TE), Daniël De Jaeger 

(directeur; DDJ), Michael Beckaert (MB)

Agendapunten:

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

DEEL 2: OV......................................................................................................................6

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
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De vergadering wordt geopend om 20:30. We beginnen met een voorstellingsronde 

omdat er nieuw lid is (Rosita Duchesne).

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

Aanvragen uitstappen: Er is nog een factuur binnengekomen voor een uitstap van het 

1-2LJ naar het provinciedomein Diest (22-05-2014). Deze activiteit werd echter niet op 

voorhand goedgekeurd door de OV en valt het buiten het budget en zal bijgevolg door 

de ouders betaald moeten worden.

Evaluatie schoolfeest (verantwoordelijke EH): De organisatrice is zeer tevreden. Het 

schoolfeest heeft 1,228.18 € opgebracht (t.o.v. 790.28 € vorig schooljaar). De 

volgende opmerkingen werden opgemerkt/besproken tijdens deze vergadering:

 We zijn drank en ijs moeten gaan bijhalen. Er zou volgend jaar meer bier besteld 

moeten worden (beter teveel en achteraf teruggeven dan stress om extra te 

moeten gaan halen en dan warm te moeten verkopen). De overschot van de 

drank kan al voorgekoeld worden in de refter/keuken.

 Er is een frigo gesneuveld (voorover gevallen) maar er werd niets voor 

aangerekend. 

 Van Craenenbroeck had ongevraagd glazen geleverd. We zouden er te weinig 

teruggeven hebben, maar daar is verder geen gevolg aan gegeven. 

 De ophanging van de boxen voor het geluid was niet ideaal. Vooraan was het 

perfect maar achteraan was het geluid niet goed te horen.
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 Het is verboden om te roken op de schoolterreinen en dat verbod is ook geldig 

tijdens het schoolfeest. Dit zou gecommuniceerd moeten worden aan de 

aanwezigen. Er zouden daarom best rookruimtes voorzien worden buiten de 

schoolpoort met emmers vol zand als asbak.

 Er waren slechts weinig deelnemers voor de workshops georganiseerd door de 

leerkrachten, waarschijnlijk omdat sommige workshops niet zichtbaar genoeg 

opgesteld waren. Deelname aan de activiteiten kan gestimuleerd worden door te 

werken met een overzichtskaart met alle activiteiten erop die dan afgestempeld 

kunnen worden na het uitvoeren ervan. Het aanbod van de activiteiten tijdens 

het schoolfeest is nu is vooral gericht op de kleinere kinderen. Er zou daarom 

beter toegezien moeten worden dat er voor alle leeftijdgroepen een aantal 

activiteiten voorzien worden. 

 Het free podium was zéér geslaagd. De klasoptredens van de kinderen zouden 

meer gespreid kunnen worden door de acts van het free podium ertussen te 

programmeren en/of door een bandje nummers te laten spelen tussendoor. Dan 

zouden de ouders waarschijnlijk langer blijven zitten. Bovendien zou dat de 

ouders ook de kans geven om zich beter te positioneren voor het optreden van 

hun eigen kind(eren). 

 Er stonden veel (volwassen) mensen vlak voor het podium waardoor de mensen 

die aan de dichtste tafels zaten niets meer konden zien. Om dat op te lossen 

zouden we de tafels en stoelen tot dichter tegen het podium kunnen zetten of 

een afgesloten zone voorzien waar enkel kinderen mogen gaan staan.

 Vanaf volgend jaar zou de werkgroepen schoolfeest van de leerkrachten en van 

de OV minstens een aantal keer samen willen vergaderen om misverstanden te 

vermijden/voorkomen. 

 Er waren klachten over het gebruik van systeem van drankkaart (10 vakjes van 

0.5 €) door mensen die door omstandigheden hun kaart niet volledig konden 

opgebruiken. 

 De tenten waren goed en de opstelling was beter dan vorig jaar.
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4.  Speelplaats

Tuinhuis: SJ zal de ramen van de tuinhuizen afwerken tijdens de zomervakantie zodat 

het in orde zal zijn tegen 01-09-2014. De bestelling voor het spelmateriaal voor de 

kleuterschool zal morgen doorgestuurd worden door juf. Ilse. Er is al een parasol 

aangekocht geweest. 

AI SJ: plastiek + kippengaas voor ramen tuinhuizen vóór 01-09-2014 (speelplaats)

Klusjesteam: Het lijkt ons logisch dat de OV de helpers levert terwijl de school voor het 

materiaal betaald, maar dat is nog niet besproken geweest. Er zou een kluskoffer 

beschikbaar zijn in de leraarskamer.

5.  Opvang

Registratiesysteem: Het registratiesysteem op basis van een individuele QR-code per 

kind die ingescand moet worden met behulp van een tablet of een smartphone is 

reeds in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling. Door het inscannen wordt de 

QR-code omgezet naar een link die op de server geregistreerd wordt. De QR-code zal 

in eerste instantie als sticker op de agenda geplakt worden (en zou later eventueel 

vervangen kunnen worden door een sleutelhanger aan de boekentas). Dit systeem 

geeft ons de mogelijkheid om de opvangtarieven echt toe te passen. De facturatie zal 

ook nog op papier moeten gebeuren. Er zal gewerkt worden met een soort van 

gestructureerde mededeling waardoor de facturatie ook geautomatiseerd zou moeten 

kunnen worden. EC en JVP hebben met ontwerper van systeem samengezeten. We 

moeten slechts 350 € betalen voor het ontwerp van het systeem en de support 

achteraf. Er wordt gevraagd om zo veel mogelijk verschillende mogelijke scenario's uit 

te werken die effectief zouden kunnen voorkomen om het systeem te testen 

(gescheiden ouders, nieuw samengestelde gezin, QR-code niet bij, tablet niet 

opgeladen, wat gebeurt er als de database crasht, etc.). In september 2014 zullen we 

starten met een pilootsysteem met een 20-tal nog uit te kiezen representatieve 

gezinnen. Het pilootsysteem zal tot eind december 2014 parallel lopen met het huidige 

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

Verantwoordelijke praktische organisatie opvang: De mama van Tommy Peeters 

(leerling 4LJ) heeft ons laten weten dat ze bereid is om de verantwoordelijkheid voor 

de praktische organisatie van de opvang over te nemen van EC.

Wanbetalers: We hebben een aangetekende brief gekregen van een advocaat i.v.m. 

de opvang voor mensen die in schuldbemiddeling zijn. Er zijn bepaalde gezinnen die 

de opvang van hun kinderen systematisch niet betalen. Het is momenteel niet 

duidelijk wat het totaal uitstaande bedrag is als alle onbetaalde facturen opgeteld 

zouden worden. Er wordt gediscussieerd over mogelijke scenario's om met dergelijke 

wanbetalers om te gaan (bv. na drie herinneringen een afbetalingsplan opstellen).

Huishoudelijk reglement: Er wordt beslist om een huishoudelijk reglement op te stellen 

voor de opvang.

AI OV: opstellen huishoudelijk reglement opvang (opvang)

Afsluitdrink met begeleiders opvang: Er wordt beslist om de datum voor de jaarlijkse 

afsluitdrink om de begeleiders van de opvang te bedanken voor hun inzet te bepalen 

op basis van een Doodle. De plaats zal afgesproken worden met de aanwezigen.

AI EC: Doodle opstellen voor datum afsluitdrink (opvang)

6.  Varia (deel1) 

• Boeken: De kinderboekenwinkel De Kleine Johannes (Leuven) is gefusioneerd 

met het Davidsfonds (Duimelot). Ze geven ook voordrachten etc. en hebben een 

aanbod van tussen de 7,000 en 10,000 boeken die ze binnen de 7 werkdagen 

kunnen leveren. Ze hebben een grondige kennis van al hun boeken en kunnen 

bijgevolg voor elk kind een aangepast boekenpakket voorstellen (zorgkinderen).

• Sinterklaas & Paasactie: Voor Sinterklaas en Pasen wordt er chocolade 

meegegeven met de kinderen. Het zou goed zijn om aangepaste pakketten met 

enkel fondant chocolade te voorzien voor kinderen met lactoseintolerantie. Dat 

kan gemakkelijk op voorhand aangegeven kunnen worden. 
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(SDH en MV verlaten vergadering om 21u45)

DEEL 2: OV

7.  Multimedia

Website: De website is sinds 17-06-2014 online. Hij oogt mooi maar mobiel lijkt hij nog 

niet zo goed te werken. Als we nog fouten vinden mogen we die nog doorgeven aan 

EH. Zij wil zich blijven bezighouden met het posten van berichten op de website. De 

koppeling met Facebook is reeds gemaakt maar momenteel enkel voor tekst zonder 

foto's. We zullen ervoor zorgen dat de website volledig in orde is tegen 01-09-2014 

(bv. posten van verslagen van de vergaderingen). We willen zoveel mogelijk promoten 

om alle communicatie per e-mail te doen. Het lijkt ons ook nuttig om een nieuwsbrief 

in te voeren (wekelijks of tweewekelijks) waarvoor de ouders zich kunnen inschrijven 

waarin we een overzicht geven van alle berichten die op de website verschenen zijn. 

Dit zou de visibiliteit van de OV aanzienlijk verhogen. Er zal nu al op Facebook 

aangekondigd worden dat de website online is.

AI EH: opvolgen dat website volledig in orde is tegen 01-09-2014 (multimedia) 

8.  Financieel overzicht mei 2014

 Belangrijkste inkomsten: 1425.40 € (opvang), 291.50 € (uitstappen), 287.50 € 

(tijdschriften), 4015.20 € (schoolfeest), 10 € (verhuur walkingdinnertafels)

 Belangrijkste uitgaven: 240.00 € (opvang), 531,00 € (uitstappen), 422.45 € (tutti 

frutti), 2658.09 € (schoolfeest), 32.65 € (materiaal afvoer spoelbak), 239.98 € 

(rekken tuinhuis kleuters), 221.93 € (vrijwilligersverzekering)

9.  Varia  (deel 2)

 Privacy: Als er ouders meegaan op uitstap en foto's nemen, dan dienen de 

ouders de foto's aan de leerkracht te bezorgen. Na het skippen van de 'verboden 

leerlingen' bezorgen de leerkrachten de reeks op hun beurt aan Gilbert om ze 

effectief online te zetten. Er wordt wel gevraagd aan de leerkrachten om de 
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foto's van de uitstappen sneller te verwerken want nu moeten we er soms 

maandenlang op wachten.

 Lidmaatschap VCOV: Er wordt besloten om het lidmaatschap van het VCOV te 

verlengen omdat er veel nuttige informatie verschijnt op hun website.

 Zichtbaarheid OV: Er zal tijdens het schooljaar 2014-2015 opnieuw aandacht 

geschonken worden aan het verhogen van de zichtbaarheid van de OV en aan 

ledenwerving (eventueel enkel voor werkgroepen). Er wordt voorgesteld om een 

een papieren introductiefolder van de OV te maken om mee te geven aan de 

ouders van de kleuters.

AI OV: maken van papier introductiefolder OV (varia)

 Afsluitactiviteit OV: Er zal een cocktail- en karaokeavond georganiseerd worden 

ten huize Van Puymbrouck-Schouteden om de vaste leden van de OV te 

bedanken voor hun inzet tijdens het schooljaar 2013-2014. De datum zal 

bepaald worden op basis van een Doodle.

AI KS: Doodle starten voor datum afsluitactiviteit OV (varia)

De vergadering wordt afgesloten om 22:40.
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10.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2014-2015 zal doorgaan op dinsdag 17-06-2014 om 20h00 in de refter van 

’t Haegje.  Aansluitend volgt de eerste 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

 aanvragen leerkrachten

 evaluatie infomoment (lagere school: ma 08-09-2014; kleuterschool do 11-09-

2014)

 grootouderfeest (datum te bepalen)

4. Familieactiviteit: halloweentocht (vr 17-10-2014)

5. Speelplaats

6. Opvang

7. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

8. Multimedia

9. Financieel overzicht juni-juli-augustus 2014

10. Varia (deel 2)

11. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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