
Activiteitenverslag schooljaar 2012-2013

Gebruikte afkortingen:

OV = oudervereniging

1. Samenstelling van het bestuur

 voorzitter: Karen Schouteden

 penningmeester: Ellen Camerlinck

 secretaris: Peter De Cat

2.  Vergaderingen

In het schooljaar 2012-2013 werden er twee algemene vergadering georganiseerd in 

de refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 11-09-2012 en dinsdag 04-06-2013.

3.  Werkvergaderingen

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

refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 11-09-2012, dinsdag 02-10-2012, dinsdag 06-11-

2012, dinsdag 04-12-2012, dinsdag 08-01-2013, dinsdag 05-02-2013, dinsdag 05-03-

2013, dinsdag 16-04-2013, dinsdag 07-05-2013 en dinsdag 04-06-2013.

4.  Bestuursvergaderingen

Er werd een bestuursvergadering georganiseerd op woensdag 20-02-2013 ten huize 

van Ellen Camerlinck.

5.  Activiteiten georganiseerd door v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje

 Heel het schooljaar: Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

De voor- en naschoolse opvang werd georganiseerd door de OV. We konden rekenen 

op 5 begeleidsters: Brigitte, Anita, Martine, Miranda en Michèle. Er is een nieuw GSM 

nummer voor de opvang: 0486/664043.
Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 1



 Zo 23-09-2012: Fietstocht (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

De familiefietstocht was een groot succes. Er waren 106 personen ingeschreven maar 

er  zijn  3  gezinnen  niet  komen opdagen.  Er  hebben  96  mensen  de  tocht  effectief 

gemaakt. Enkelingen zijn verloren gereden 

 Za 17-11-2012: Spaghetti-avond (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

De spaghettiavond was een zeer groot succes. Er waren meer dan 300 inschrijvingen. 

Het eten was zéér lekker en de bediening is zéér vlot verlopen. Er was zowel spaghetti  

bolognaise als vegetarische spaghetti. De versiering gemaakt door de leerlingen van 

het 6LJ viel in de smaak. 

 Di 29-01-2013: Bezoek brouwerij Haacht (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Het bezoek aan de brouwerij was geslaagd. Je kreeg er waar voor je geld: €6 voor een 

rondleiding,  twee  consumpties  en  een  grote  fles  bier.  Er  waren  (slechts)  28 

deelnemers (waarschijnlijk  omdat het een dag in de week was en omwille van het 

vroege uur). Spijtig genoeg is het nu een rustige periode voor de brouwerij waardoor 

er weinig activiteit was (er lagen enkele lijnen stil).  Het is een activiteit  die binnen 

enkele jaren nog eens herhaald kan worden, desnoods in een ander bedrijf in de buurt 

van Haacht.

 Ma 27-02-2013 tem vr 30-03-2013: Paasactie (verantwoordelijke: Peter De Cat)

In totaal werden er 814 zakjes paaseieren verkocht hetgeen bijna 100 zakjes meer is 

dan de vorige editie. Het inpakken van de zakjes voor de paasactie van de ouders 

werd gedaan door PDC en KS met de hulp van de leerlingen van het 5LJ op di 26-03-

2013. Het inpakken heeft in totaal slechts anderhalf uur geduurd en de zakjes met 

paaseitjes werden diezelfde dag nog meegegeven met de kinderen. De opbrengst was 

meer dan 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 19-03-2013: Gespreksavond (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

De informatie- en meewerkavond “met mijn kind op de fiets” werd zéér interessant 

bevonden.  Het  werd  goed  gebracht  met  veel  didactisch  materiaal  (filmpjes  en 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 2



dergelijke) maar het had wel wat korter gekund (het heeft tot 22h15 geduurd). Het 

was  spijtig  dat  de  opkomst  zo  laag  was  (er  waren  slechts  14  aanwezigen)  maar 

volgens de spreekster was dat een normale opkomst.

6. Deelname aan activiteiten georganiseerd door GBS 't Haegje

● Do 13-09-2012: Infomoment

De OV werd door Karen Schouteden op een schitterende manier voorgesteld aan de 

hand van een powerpoint presentatie. 

● Wo 24-10-2012 en Do 25-10-2012: Grootouderfeest

Enkele leden van de OV werden in gezet voor de uitvoering van de catering van het 

grootouderfeest.

 Di 06-12-2012: Sinterklaasfeest

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

 Wo 17-04-2013: Opendeurdag

De OV heeft een infotentje opgesteld tijdens de opendeurdag. Het tentje werd versierd 

met met fluovestjes en affiches van de verkeersouders, er werden kleurprenten van 

het thema “verkeer” voorzien die kinderen konden komen inkleuren met wasco's en er 

was stoepkrijt  waarmee de kinderen een tekening op de grond konden maken. De 

overschot van de paaseitjes van de paasactie werden uitgedeeld aan de bezoekers.

 Za 02-06-2012: Schoolfeest (verantwoordelijke: Isabelle Verhaert)

Het thema van het  schoolfeest  was “De tijd  van toen”.  De OV heeft  alles  van de 

catering verzorgd en alles is vlot verlopen. Dankzij het onverwachtte goede weer en de 

optredens van de kinderen van de school was er een zeer grote opkomst.

7.  Realisaties

 OV-kot: Er  werden  twee grondige  opruimacties  van  het  OV-kot  doorgevoerd. 

Aangezien het OV-kot gebruikt werd voor lessen protestantse godsdienst moest 

de helft  van het lokaal in het begin van het schooljaar leeggemaakt worden. 

Door het lokaal wat te herorganiseren werd er al heel wat plaats gewonnen. Op 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 3



di 12-02-2013 werden de nog losstaande rekken aan de muur bevestigd en werd 

er een deel van de reeds lang ongebruikte “rommel” weggesmeten. Het OV-kot 

heeft nu een veel legere en meer opgeruimde indruk. Er werden achteraf nog 

een  aantal  opslagdozen  aangekocht  om  bv.  de  kleine  cadeautjes  voor  het 

schoolfeest  efficiënter  in  op  te  bergen.  De  inventaris  moet  nog  aangepast 

worden.

 Voorleesproject: Het voorleesproject werd gesponsord voor € 500 waarmee er 

boeken werden aangekocht.

 Speelplaats: Er  werd een budget van € 1500 voorzien  voor  de aanschaf van 

spelmateriaal voor de kleuterschool en lagere school tesamen. Het deel voor de 

lagere school werd reeds aangekocht, maar het deel voor de kleuterschool laat 

op zich wachten aangezien het tuinhuis van de kleuterschool niet geplaatst werd 

voor het einde van het schooljaar 2012-2013. Het tuinhuis op de speelplaats van 

de lagere school werd in gebruik genomen na de krokusvakantie. Er werden drie 

picknicktafels aangekocht. Ze werden op do 09-05-2013 ineengezet door enkele 

leden van de OV en op de speelplaats van de lagere school geplaatst.

 Veiligheid: Er werd het hele jaar lang gewerkt rond de veiligheid in de buurt van 

het  rondpunt  aan  de  kleuterschool.  Na  herhaaldelijk  aandringen  zou  de 

gemeenteraad  hieromtrent  een  beslissing  genomen  hebben,  maar  wat  die 

beslissing inhoudt werd naar ons toe niet gecommuniceerd...

 Multimedia: Er  werd  het  afgelopen  werkjaar  veel  aandacht  besteed  aan  het 

optimaliseren van de communicatiekanalen van de OV: er werd een standaard 

lay-out voor de brieven opgesteld, de inhoud van de website werd verbeterd en 

het gebruik van de Facebook werd opgedreven. Er waren nochtans problemen 

met  de  website  (ze  is  een  tijd  lang  onbereikbaar  geweest).  Er  werd  een 

communicatieplan  opgesteld  door  Eef  Heylighen.  Daarin  wordt  er  duidelijk 

omschreven  welke  informatie  op  de  verschillende  communicatiekanalen 

beschikbaar gemaakt moet worden.

 Opvang: Michelle is erbij gekomen als begeleider van de opvang.
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8.  Varia

 Di 25-06-2012: 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 29-06-2013: teambuilding 

Er werd afgesproken om met de vaste leden van de OV, samen met hun partners, te 

gaan bowlen om de succesvolle samenwerking tijdens het schooljaar 2012-2013 te 

vieren. Er konden spijtig genoeg maar weinig vaste leden aanwezig zijn... We hebben 

tijdens deze activiteit afscheid genomen van Isabelle Verhaert en hebben haar een 

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

afgelopen schooljaren.
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