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1.  Samenstelling van het bestuur

 voorzitter: Sven De Mey

 penningmeester: Ellen Camerlinck

 secretaris: Peter De Cat

2.  Algemene vergaderingen

In het schooljaar 2011-2012 werd er één algemene vergadering georganiseerd in de 

refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 05-06-2012.

3.  Werkvergaderingen

In het schooljaar 2011-2012 werden er tien  werkvergaderingen georganiseerd in de 

refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 13-09-2011, dinsdag 04-10-2011, dinsdag 08-11-

2011, dinsdag 06-12-2011, dinsdag 10-01-2012, dinsdag 07-02-2012, dinsdag 06-03-

2012, dinsdag 17-04-2012, dinsdag 08-05-2012 en dinsdag 05-06-2012. Het werkjaar 

werd  afgesloten  met  een  informele  werkvergadering  op  maandag  02-07-2012  ten 

huize Van Puymbrouck-Schouteden.
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4.  Activiteiten georganiseerd door v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje

● Zo 23-10-2011: Brunch

Er was één eetshift van 9u tot 13u. De leerkrachten werden ingezet voor de bediening 

van de buffetten en de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar hebben geholpen 

met de andere taken. Alles is vlot verlopen en het wordt als een succes ervaren, ook al 

was  de  opkomst  was  lager  dan  vorig  jaar.  Er  werd  besloten  om  vanaf  volgend 

schooljaar een spaghettiavond te organiseren.

● Week van 23-01-2012: Inzamelactie oud speelgoed

De  eerste  editie  van  de  inzamelactie  van  oud  speelgoed  kan  geen  groot  succes 

genoemd worden aangezien er slechts weinig speelgoed binnengebracht werd.

● Wo 15-02-2012: “De Laatste Show”

We werden gevraagd om een opname van “De Laatste Show” bij te wonen. Alle ouders 

en het schoolpersoneel werden door de leven van de OV uitgenodigd om mee te gaan, 

maar er was maar weinig interesse uit die hoek. Het was een aangename uitstap.

● Periode 27-02-2012 t.e.m. 30-03-2012: Paasactie

In totaal werden er 723 zakjes paaseieren verkocht. De opbrengst was toereikend om 

één groot bruin ei, één groot wit ei en een beetje kleine eieren te schenken aan de 

kinderen, het schoolpersoneel, de begeleiders van de opvang en de leesouders.

● Di 20-03-2012: Gespreksavond

We hebben Karin Lemmens uitgenodigd om een voordracht te geven over “Ben ik 

goed bezig? Positief opvoeden volgens Triple P”. Het was een succes met een opkomst 

van een 30-tal ouders.

5. Deelname aan activiteiten georganiseerd door GBS 't Haegje

● Di 20-09-2011 (lagere school) & Do 29-09-2011 (kleuterschool): Infoavonden

Voorstelling  OV aan  de  hand van  een  powerpoint  presentatie.  Het  was  een  groot 

succes want tijdens de volgende werkvergadering waren er vijf nieuwelingen. 

● Di 18-10-2011: Grootouderfeest

Enkele leden van de OV werden in gezet voor de uitvoering van de catering.
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● Di 06-12-2011: Sinterklaasfeest

De leden van de OV hebben de inkopen gedaan voor het Sinterklaasfeest.

● Wo 18-04-2012: Opendeurdag

In  tegenstelling  tot  vorig  jaar  hebben  we  geen  tentje  opgesteld  omwille  van  het 

slechte weer maar hebben er enkele leden van de OV rondgelopen in hun knalrode 

OV-T-shirt om uitleg te geven over de werking van onze vereninging aan de ouders die 

ernaar vroegen. 

● Za 02-06-2012: Schoolfeest

Het  schoolfeest  was  een  heel  groot  succes.  De  OV  heeft  alles  van  de  catering 

verzorgd. Dankzij  het goede weer en vooral  de optredens van de kinderen van de 

school was er een zeer grote opkomst.

● Do 28-06-2012: Diplomauitreiking 6de leerjaar

Zoals de vorige jaren heeft de OV T-shirten geschonken aan de leerlingen van het 6de 

leerjaar waarop ze hun namen geschreven hebben. Ook werd hun bowlinguitstap door 

het OV betaald.

6.  Realisaties

● Administratie: De Statuten van de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje werden 

gepubliceerd  in  het  Belgisch  Staatsblad  op  woensdag  29-02-2012.  Ook  het 

huishoudelijk  reglement  en  de  samenwerkingsovereenkomst  met  het 

gemeentebestuur werden afgewerkt en ondertekend door de betrokken partijen. 

● Inventaris: Er werd op dinsdag 11-10-2011 samengekomen in het OV-kot om een 

elektronische inventaris te maken van alle bezittingen van de OV.

● Speelplaats: Er werd een tuinhuis aangekocht zowel voor de lagere school als 

voor de kleuterschool.

● Materiaal: Er werden 7 walking dinner tafels met bijhorende hoes aangekocht.

● Veiligheid: Er  werd  een  bestelling  geplaatst  voor  fluovestjes  die  vanaf  het 

schooljaar 2012-2013 aan elke leerling van de school gegeven zullen worden in 

bruikleen.
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7.  Varia

● Do 21-06-2012: bedankingsdrink begeleiders opvang

Naar jaarlijkse gewoonte zijn we samengekomen met de begeleiders van de opvang in 

café “De Zwaan” in Wespelaar om hen te bedanken voor de inzet van het aflopende 

schooljaar. Spijtig genoeg konden er slecht 2 leden van de OV aanwezig zijn.

● Za 14-07-2012: teambuilding 

De vast leden van de OV zijn, samen met hun partners, gaan bowlen in Leuven om de 

succesvolle  samenwerking  tijdens  het  schooljaar  2011-2012  te  vieren.  We hebben 

tijdens deze activiteit afscheid genomen van An Sevenants en hebben haar een OV-

short  geschonken  om  haar  te  bedanken  voor  haar  inzet  voor  de  OV  tijdens  de 

afgelopen schooljaren.
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