
Verslag werkvergadering 20-05-2015

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (20:00)

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Rosita Duchesne (RD), Michael Bekaert (MB), Koen 

Ceulemans (KC), Eef Heylighen (EH), Johan Van Puymbrouck (JVP), Iris Walbers (IW), 

Lisa Vandevenne (leerkracht KK; LV), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ)

VERONTSCHULDIGD: Siegfried Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel (BVM), Anneleen 

Witpas (AW), Mathias Vrebosch (leerkracht LO; MV), Tamara Elsen (waarnemend 

directeur; TE)

AFWEZIGEN: 

Agendapunten:

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

DEEL 2 (OV).....................................................................................................................9

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 wordt geopend om 20:05.
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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 binnen het budget van 10 € per leerling: 

 geen nieuwe aanvragen

4.  Schoolfeest (vr 29-05-2015, za 30-05-2015 en zo 31-05-2015)

(verantwoordelijke: EH; werkgroepleden: KS, JVP, SJ)

Het schoolfeest (musical) gaat die jaar door op drie dagen (vr 29-05-2015, za 30-05-

2015 en zo 31-05-2015) waardoor er extra veel hulp nodig is (ongeveer 35 helpers). 

Voor de voorstelling van vrijdag zal er drank en chips verkocht worden in de refter. 

Zaterdag en zondag wordt er drank, chips en hotdogs voorzien in tenten op de 

speelplaats. Alles wat moet besteld worden is ondertussen besteld. Er wordt onder de 

aanwezigen rondgevraagd wie er kan komen helpen. Op vrijdag 29-05-2015 zal de 

opvang uitzonderlijk doorgaan in de KS (onder afdak of in de rode klas). Dit zal nog 

met een brief medegedeeld worden aan de ouders.

AI DDJ: brief voor opvang op 29-05-2015 in KS (schoolfeest)

AI EC: begeleiders opvang inlichten over opvang op 29-05-2015 in KS (schoolfeest)

5.  Familieactiviteit: wandelzoektocht (vr 25-09-2015)

De eerste vergadering van de werkgroep familieactiviteit (MB & RD) moet nog gepland 

worden. Er wordt momenteel gedacht aan het uitstippelen drie tochten: 1 km, 3 km en 
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5 km. Er zullen drank en hotdogs verkocht worden in de refter na de wandeltocht. Er 

wordt beslist om geen standjes bemand door leerkrachten te voorzien zodat de 

leerkrachten deze activiteit zelf zouden kunnen meedoen.

6.  Opvang 

Laatste schooldag: Er wordt opvang voorzien tot 16:00 (dit heeft al in een brief 

gestaan).

Probleem: Er blijken problemen te zijn bij de facturatie van de opvang van sommige 

kinderen. Zo zou de verschuldige bedragen voor de kinderen van een vast lid identiek 

zijn terwijl dit niet zou mogen aangezien er één van de kinderen naar de sportsnack 

gaat. In dergelijke gevallen zouden de details van de facturatie nagekeken moeten 

worden in de oudermodule.

AI* EC: handleiding maken voor het gebruik van de oudermodule (opvang)

Pictogrammen: De pictorgrammen voor het aanduiden van de verzamelplaats van de 

boekentassen (die IW blijkbaar zelf heeft ingekleurd) werden opgehangen... Het 

pictogram voor de KS hangt aan de toog maar het is niet duidelijk waar het pictogram 

voor de LS hangt.

Enquête: De geplande enquête van de school is uitgesteld tot het begin van het 

volgende schooljaar omdat het nu te laat is om ze nog voor het einde van het huidige 

schooljaar verwerkt te krijgen. Het opstellen van de vragenlijst is daardoor minder 

dringend geworden. Gepaste vragen voor het stuk over de opvang kunnen nog steeds 

doorgemaild worden naar EC.

AI KS: vergadering beleggen voor opstellen vragenlijst evaluatie (opvang)

7.  Klusjesteam

Visie schoolbestuur: Er is een overleg geweest tussen het schoolbestuur, de directie en 

het klusjesteam. DDJ heeft er een verslag van gemaakt (zie bijlage). Er werden 

duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en wat niet door het klusjesteam gedaan 
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kan en mag worden maar voor de “grijze zone” blijft DDJ steeds de tussenpersoon. 

Aankopen voor grote bedragen zullen nog steeds via een bestelbon gebeuren, maar 

voor aankopen van minder dan 50 € kan hetzelfde systeem gebruikt worden als voor 

aankopen door de leerkrachten (uit eigen zak betalen, het bonnetje binnenbrengen, 

terugbetaling). 

Zandbak: Het ontwerp van de nieuwe zandbak voor de KS mag door het klusjesteam 

gemaakt worden. Er kunnen eventueel subsidies voor aangevraagd worden maar dat 

zal zéér goed gemotiveerd moeten worden. Er moet m.a.w. een heel dossier opgesteld 

worden zonder garantie dat het goedgekeurd wordt, maar het valt zeker te proberen. 

De leden van het klusjesteam worden uitgenodigd om de personeelsvergadering met 

de leerkrachten van de KS op donderdag 18-06-2015 bij te wonen om daar te kunnen 

discussiëren over de gewenste specificaties van de zandbak (kleiner dan de huidige 

zandbak, afdekbaar maar gamakkelijk afneembaar, etc.). De volgende activiteiten van 

de OV zullen in het teken van de nieuwe zandbak staan maar er zal naar de ouders toe 

duidelijk gecommuniceerd moeten worden dat het om een meerjarenplan gaat. We 

kunnen wel systematisch aangeven welk percentage van het vereiste bedrag al bijeen 

gespaard is.

AI klusjesteam/directie/leerkrachten KS: specificaties zandbak vastleggen tijdens  

personeelsvergadering met leerkrachten KS op do 18-06-2015 (klusjesteam)

Afgewerkte klussen:

 De lampen in de tuinhuizen zijn geïnstalleerd.

Aangevraagde klussen: 

 Er wordt gevraagd of er nog lampen nodig zijn op het kabouterpad. De 

electriciteit zou gehaald kunnen worden vanaan de fietsenstalling van de LS en 

de lampen zouden eventueel kunnen opspringen met een verklikker 

(energiebesparing).
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8.  Planning activiteiten schooljaar 2015-2016

Vergaderingen OV (definitief): 

 Algemene Vergaderingen: dinsdag 15-09-2015 en dinsdag 14-06-2016. 

 Werkvergaderingen: dinsdag 15-09-2015, dinsdag 13-10-2015, dinsdag 17-11-

2015, dinsdag 08-12-2015, dinsdag 12-01-2016, dinsdag 16-02-2016, dinsdag 

08-03-2016, dinsdag 12-04-2016, dinsdag 10-05-2016 en dinsdag 14-06-2016.

Belangrijke data school: 

 Pedagogische studiedagen: woensdag 21-10-2015 (m-decreet), woensdag 16-03-

2016 (KS en LS opgesplitst) en woensdag 25-05-2016 (teambuilding).

 Facultatieve verlofdagen: maandag 05-10-2015 en vrijdag 04-03-2016.

 Infoavond: De datum van de infoavond ligt nog niet vast (onder voorbehoud op 

donderdag 10-09-2015).  

 Grootouderfeest: De datum van het grootouderfeest moet nog bepaald worden.

(EC komt de vergadering binnen)

Activiteiten OV: 

 Familieactiviteit: wandelzoektocht op vrijdag 25-09-2015.

 Tweedehandsbeurs: afgelast. De tweedehandsbeurs zal ook dit jaar niet 

georganiseerd worden wegens een gebrek aan organisatoren. Het werd gepland 

op zondag 29-11-2015 (nog voor de eindejaarsfeesten) maar dat weekend moet 

IW werken. Ook Leen (vrouw van MB) haakt af voor de organisatie. Er wordt 

besloten om dan volledig te gaan voor een boekenbeurs in combinatie met een 

spreker.

 Boekenbeurs: donderdag 19-11-2015 of donderdag 26-11-2015. Volgens 

infobrochure die we ontvangen hebben van Pardoes (Mechelen) wordt een 

boekenbeurs best georagniseerd op een schooldag. Er wordt besloten om de 

boekenbeurs te organiseren op een donderdag van 14:00 tot 20:00 (zodat we de 

toog nog kunnen openhouden terwijl de boekenbeurs afgebroken wordt). De 

kinderen kunnen met de klassen dan naar de boekenbeurs gaan van 14:00 tot 
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15:30 (om al te kijken welke boeken ze zouden willen) en vanaf 15:30 zijn de 

ouders ook welkom (zodat die boeken eventueel ook aangeschaft kunnen 

worden). We willen de boekenbeurs combineren met een spreker om 20:00 over 

een onderwerp dat relevant is voor zoveel mogelijk ouders. De spreker moet nog 

gezocht worden en de datum van de boekenbeurs zal vastgelegd worden al naar 

gelang de beschikbaarheid van de spreker.

 Kerstkaartenactie: Als de leerkrachten het nog zien zitten willen we ook volgend 

schooljaar terug een kerstkaartenactie organiseren. KS wil de 

verantwoordelijkheid hiervoor opnieuw op zich nemen.

 Spaghettiavond: zaterdag 30-01-2016.

 Paasactie: De paasactie zal zoals gewoonlijk plaatsvinden de weken voor de 

paasvakantie.

 Schoolfeest: op een zaterdag. Er wordt gevraagd om te proberen om het niet te 

laten samenvallen met de communies, met het optreden van Dansmozaïek en/of 

met de 20km van Brussel. Voorlopig voorstel: zaterdag 28-05-2016.

IW stelt voor om een soort van “winterspeeltuin” te organiseren met activiteiten zoals 

springkastelen (maar daarvoor is de sportzaal te klein), oude volksspelen, etc. Er wordt 

gevraagd of de leerkrachten hieraan zouden willen meewerken.

9.  Terugkoppeling schoolraad

DDJ geeft een kort overzicht van de agendapunten die tijdens de vergadering van 

dinsdag 19-05-2015 aan bod zijn gekomen, nl.:

 Lestijdenpakket schooljaar 2015-2016: Het lestijdenpakket voor het schooljaar 

2015-2016 werd overlopen. Het zal een moeilijk jaar worden om in te vullen 

omwille van verschillende aanvragen van leerkrachten voor deeltijds werken. 

Vooral het 3LJ wordt moeilijk. Waarschijnlijk zal de klas in de voormiddag 

opgesplitst kunnen worden (onder voorbehoud). Grotere klassen zullen vooral 

gebruik kunnen maken van zorguren.

 Pedagogische studiedagen: zie hierboven.
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 Facultatieve verlofdagen: zie hierboven.

 Aanpassingen schoolreglement en schoolbrochure: De aanpassingen die in het 

schoolreglement zullen doorgevoerd worden betreffen:

◦ Luxeverzuim: Er zou geen doktersbriefje meer nodig zijn voor (korte) 

afwezigheden in de laatste week voor en de eerste week na een 

schoolvakantie. De handtekening van een ouder zou hiervoor terug 

voldoende zijn.

◦ Maximumfactuur: De maximumfactuur is aangepast aan de index.

◦ Inzagerecht voor leerlingengegevens: De ouders hebben het recht om alle 

gegevens over hun kinderen in te kijken. Ze kunnen een kopie krijgen mits 

betaling aan 0.10  € per bladzijde.

◦ Beroepscommissie: Er moet voortaan een beroepscommissie opgericht 

worden voor het aanvechten van de weigering van het getuigschrift van de 

LS, zittenblijven en een tijdelijke uitsluiting. Deze beroepscommies bestaan 

uit drie interne leden (directeur + zorgcoördinator + leerkracht van de klas) 

en drie externe leden (2 leden van het schoolbestuur + voorzitter van de 

schoolraad)

 Opendeurdagen: De data van de opendeurdagen werden medegedeeld 

(zaterdagen 29-08-2015 en 12-12-2015 enkel voor de IS; woensdag 13-04-2016 

van 18:00 tot 20:00 voor de hele school 't Haegje; woensdag 20-04-2016 van 

18:00 tot 20:00 voor de hele school Klimop) .

 Promoten van gemeentelijk onderwijs: Aangezien de gemeente omwille van de 

wet op de privacy de adressenlijst van mogelijke instappertjes niet meer mag 

geven moet het gemeentelijk onderwijs op andere manieren gepromoot worden. 

Er werd besloten om in eerste instantie te werken met flyers in kinderkribben. Er 

zijn ook voorstanders voor het invoeren van een Facebook pagina.

 Ouderparticipatie: Er zou eens samengezeten moeten worden met de leden van 

de oudervereniging van Klimop want de samenwerking met de 

leerkrachten/schooldirectie verloopt momenteel wat stroef...
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 Budgethouderschap: Het budgethouderschap wordt positief onthaald. De school 

heeft meer verantwoordelijkheden maar ook meer marge om zelf beslissingen te 

nemen.

 Werkgroep veiligheid: Op dinsdag 15-09-2015 zal er een rondgang doorgaan om 

de veiligheid van de school te controleren. De evacuatieoefening is verplaatst 

naar oktober maar de datum ligt nog niet vast. Het laatste idee voor de poort is 

om een hendel bovenaan te plaatsen die enkel geopend kan worden door grote 

kinderen en volwassenen.

 Varia: De aanschaf van digiborden voor het 4-5-6LJ werd goedgekeurd.

Er wordt opgemerkt dat er in de schoolbrochure aangepast zal moeten worden dat de 

opvang per begonnen kwartier aangerekend zal worden vanaf het schooljaar 2015-

2016.

10.  Varia (deel1) 

 Schoolfeest voor leerlingen: Op maandag 29-06-2015 wordt er een schoolfeest 

voor de kinderen georganiseerd. Er wordt aan de leden van de OV gevraagd of 

we willen sponsoren voor een ijsje (één bol per kind) en eventueel ook voor 

spingkastelen (één voor de KS, één voor de LS). De goedkoopste offerte van een 

ijskar die we tot hiertoe hebben is 1 € per bol (~300 €). Voor de springkastelen 

zou er nog een extra budget van ~200 € voorzien moeten worden. De beslissing 

zal genomen worden tijdens de varia van deel 2 van deze vergadering.

 Speelplaats: Voor de LS zullen er twee tafeltennistafels met hoezen aangekocht 

worden (de eerste poging tot bestelling is mislukt). Voor de KS zijn er 

voornamelijk fietsjes voorzien. 

 Digitalisering: De overstap naar een digital versie van de briefjes zal gebeuren 

met behulp van de site van de school zelf. De briefjes zullen er per klas opgezet 

worden maar de ouders zullen zelf de moeite moeten doen om het in 't oog te 

houden want er wordt geen e-mail verwittiging gestuurd als er iets nieuws op 

site geplaatst wordt. Wanneer er een e-mail adres verandert moet de 
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verantwoordelijkheid bij de ouders zelf liggen om dat aan te passen. Er wordt 

gevraagd waarom Camillo niet gebruikt kan worden... 

(LV en DDJ verlaten de vergadering om 22:00)

DEEL 2 (OV)

11.  Multimedia

Website: EH en JVP moeten nog samenzitten om extra webspace voor de opslag van 

de registratiegegevens van de opvang te voorzien. Hoeveel webspace hebben we 

hiervoor nodig?

AI EC: vragen hoeveel webspace voorzien moet worden (multimedia)

AI JVP & EH: extra disk space aanvragen bij Mind of Media (multimedia)

12.  Financieel april 2015

 Belangrijkste inkomsten: 1,620.60 € (opvang), 20.00 € (tijdschriften), 780.26 

(tutti frutti), 1,995 € (schoolfeest)

 Belangrijkste uitgaven: 260.00 € (opvang), 365.99 € (uitstappen), 170.00 € (tutti 

frutti), 846.07 € (paasactie), 9.51 € (bankkosten)

13.  Varia  (deel 2)

 Kandidaturen bestuursfuncties: De kandidaten voor bestuursfuncties kunnen hun 

kandidatuur schriftelijk indienen bij de secretaris (Peter De Cat; Grote 

Appelstraat 17, 3150 Haacht; secretaris@ovthaegje.be) tot de dag voor de 

algemene vergadering (maandag 08-06-2015). Tot hiertoe heeft enkel KS zich 

opnieuw kandidaat gesteld voor voorzitter. EC gaat als zelfstandige vroedvrouw 

in bijberoep starten in een goeddraaiende praktijk en ziet het niet meer zitten 

om de taak van penningmeester op haar te nemen. EC geeft een overzicht van 

de taken van de penningmeester (de boekhouding, de belastingsaangifte, de 

opvang, het zorgen voor een kassa voor activiteiten en het geld van activiteiten 
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naar de bank brengen). Er wordt beslist om het stuk van de opvang van het 

penningmeesterschap af te scheiden. Dat kan mits het voorzien van een aparte 

bankrekening. Er zal eerst binnen de OV nagegaan worden of er iemand bereid 

is om het penningmeesterschap op zich te nemen. Mocht dat niet het geval zijn 

zal er in tweede instantie een brief met de ouders meegegeven worden.

 Afsluitactiviteit: Er wordt besloten om enkel met de vaste leden van de OV te 

gaan eten in Tildonk op zaterdag 27-06-2015.

 Schoolfeest voor leerlingen: Er wordt als compromis voorgesteld om ofwel enkel 

een ijskar te voorzien, ofwel goedkopere ijsjes (zelf dozen ijs en hoortjes kopen 

en zelf opscheppen) mét springkastelen.

De vergadering wordt afgesloten om 22:30.
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14.  Volgende vergadering:

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

schooljaar 2014-2015 zal doorgaan op dinsdag 09-06-2015 om 20:00 in de refter van ’t 

Haegje.

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

4. Evaluatie schoolfeest

5. Familieactiviteit: wandelzoektocht (vrijdag 25-09-2015)

6. Opvang

7. Klusjesteam

8. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

9. Multimedia

10. Financieel overzicht mei 2015

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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