
Verslag werkvergadering 15-09-2015

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

AANWEZIGEN: Karen Schouteden (voorzitter; KS),  Peter De Cat (secretaris; PDC), 

Michael Bekaert (MB), Fleur Cloetens (FC), Siegfried Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel 

(BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP), Iris Walbers (IW), Anneleen Witpas (AW), Daniël 

De Jaeger (directeur; DDJ), Inge Vranckx (halftijds juf 1LJB, halftijds juf 4LJ & 6LJ; IV), 

Sandra Vanberlamont (juf. IK; SB)

Nieuw lid: Anne-Marie Steens (AMS), Ann Daems (AD)

VERONTSCHULDIGD:  Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), Koen Ceulemans (KC),

Rosita Duchesne (RD)

Agendapunten:

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

DEEL 2 (OV).....................................................................................................................5

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 20:05.

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: 

 schaatsen voor sinterklaas (4-5-6LJ, 04-12-2015), ??? €/leerling

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

MB geeft een overzicht van de stand van zaken: 

 Er zijn voorlopig al 70 inschrijvingen maar er zijn nog briefjes binnengekomen 

die nog niet verwerkt werden.

 Er zijn nog vrijwilligers nodig voor de bar, voor het opwarmen en uitdelen van de

pannenkoeken en voor het onthaal. Voor de pannenkoeken zal het recept van 

het boerinnenkookboek gevolgd worden. BVM, IW, AW, MB en RD hebben zich 

opgegeven om pannenkoeken te bakken en zouden elk een 25-tal 

pannenkoeken moeten bakken (afhankelijk van het totaal aantal inschrijvingen).

 Benodigdheden: servetten en suiker voor de pannenkoeken en fietslampjes

AI BVM, IW, AW, MB, RD: bakken pannenkoeken wandelzoektocht (familieactiviteit)

5. Boekenbeurs (do 26-11-2015)

De boekenbeurs zal doorgaan in samenwerking met Kleine Johannes (Leuven) op 

donderdag 26-11-2015 van 14:00 tot 20:00 in de turnzaal en de eetzaal. We moeten 
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alles zelf opstellen maar het is al voorverpakt (verzegeld, op wieltjes). We moeten het 

de ochtend zelf ophalen en de overschot de avond zelf nog terugbrengen. Er moeten 

in principe geen tafels voorzien worden (enkel voor kassa). Indien nodig zorgen zij voor

een bestelwagen. De huurprijs ervan neemt de Kleine Johannes voor zich. We gaan 

hiervan gebruik maken. Alles wordt geleverd: laptop, scanner, bankcontact... De 

opbrengst is afhankelijk van de verkoop.

Mogelijke acties om de boekenbeurs te ondersteunen:

 Thema boeken in de klas. Meestal wordt er gewerkt rond een bepaald thema dat 

zou voorgesteld moeten worden door de leerkrachten. Ofwel één thema voor 

iedereen, ofwel een apart thema per klas. Het zou een 3-tal weken op voorhand 

kenbaar gemaakt moeten worden. Mogelijke extra acties in de klas:

◦ Knutselwerkjes maken rond hetzelfde thema, eventueel met een wedstrijd 

errond (bv. bezoekersprijs: de bezoekers van de boekenbeurs mogen 

stemmen om het winnende kunstwerkje te bepalen). 

◦ Klassen die eigen boek schrijven.

 Samenwerken met de bibliotheek, eventueel met een dropbox voor 

tweedehandsboeken.

 Reklame bv. in andere scholen, foldertjes,... JVP gaat een flyer maken op basis 

van de artistieke input van AW.

 Jeugdauteur uitnodigen om te komen voorlezen en/of signeren.

FC, IW, AW, MB kunnen zich die dag vrijmaken (of toch een stuk van den dag). We 

vragen ons af of de zaal wel genoeg gevuld gaat zijn (9 rekken, maar er staat niet bij 

hoe groot de rekken zijn). We zouden eventueel een leeshoek kunnen voorzien.

AI AW: flyer boekenbeurs ontwerpen (boekenbeurs)

AI JVP: flyer boekenbeurs maken naar ontwerp van AW (boekenbeurs)

6. Opvang 

Het begin van het schooljaar is goed verlopen. De QR-codes moeten door de ouders 

zelf geprint worden en mogen geplaatst worden waar ze willen. De leerkrachten stellen
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voor om een sleutelhanger te voorzien om de QR-codes in te steken. Er wordt niet 

onmiddellijk op die vraag ingegaan, maar de ouders zijn natuurlijk vrij om dat zelf te 

doen.

Er komt binnenkort een bevraging naar de ouders toe met daaraan gekoppeld enkele 

vragen over de opvang. De vragen hiervoor moeten nog opgesteld worden.

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

7. Klusjesteam

SJ heeft een nieuw concept voor de vervanging van de zandbak op de speelplaats van 

de KS uitgewerkt. Hij wordt uitgenodigd om het concept te komen toelichten tijdens de

personeelsvergadering van dinsdag 22-09-2015.

AI SJ: nieuw concept speelplaats KS toelichten tijdens personeelsvergadering van di

22-09-2015 klusjesteam)

Afgewerkte klussen: 

 Herstelling schildersezel & mobiel zandbakje in de klas (3KK)

 Boekenkast ineenzetten (3KK)

 Grote kaarten omhooghangen (5lj, LS)

 Boekenkast herstellen (3lj, LS)

 Bord vogelkastjes omhooghangen (2KS)

 Vergadering & plannen speelplaats KS

Aangevraagde klussen: 

 DDJ zal nog eens navragen en een lijst doorsturen.

AI DDJ: lijst met aangevraagde klussen doorsturen (klusjesteam) 

Schilderweekend: Er wordt voorgesteld om in het derde trimester een schilderweekend

te organiseren. Er zou op voorhand een briefje meegeven moeten worden zodat er 

geweten is hoeveel mensen er verwacht worden. Zo kan er onmiddellijk genoeg 

materiaal aangekocht worden zodat er direct aan de schilderwerken begonnen kan 

worden. Ook kinderen zijn welkom en er zou opvang voorzien worden.
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8. Varia (deel1) 

 OV-kot: Het OV-kot zou uitgebreid kunnen worden naar de zolderruimte achter 

het luikje voor de opslag van materiaal dat zeer weinig gebruikt wordt. Hiervoor 

zouden er enkele werken moeten uitgevoerd worden (bv. voorzien van licht). 

DDJ heeft er geen bezwaar tegen.

 Schilouders: Er werd vorig jaar voorgesteld om te werken met schilouders voor 

het schillen van het fruit. Er mag een oproep voor geplaatst worden maar er 

wordt voorgesteld om nog te wachten tot na de personeelsvergadering.

 Kerstkaartenactie: KS gaat uitzoeken in welke periode we de kerstkaartenactie 

dit jaar best doen. Waarschijnlijk zal het vlak na de boekenbeurs worden, maar 

we moeten nagaan of dat al niet te laat is...

AI KS: uitzoeken beste periode kerstkaartenactie (varia)

 Schoolraad: Er is momenteel geen vertegenwoordiger meer in de schoolraad 

met een kind in de KS van 't Haegje (Niels, zoon van Sven De Mey, zit nu in het 

1LJ). Idealiter zijn er vertegenwoordigers van de drie afdelingen (KS 't Haegje, 

LS 't Haegje en LS Klimop) en zijn de vertegenwoordigers ook actief in de OV, 

maar dat is geen verplichting. Er zou iemand nieuw kunnen voorgedragen 

worden door de OV...

 Infoavond: Er werd gevraagd om de inleiding van de infoavond kort te houden 

waardoor de OV geen moment heeft gehad om zich voor te stellen (ook al had 

KS speciaal voor deze activiteit een nieuwe presentatie gemaakt). Dat werd zeer

laat naar ons toe gecommuniceerd. Het is vooral belangrijk dat we ons zouden 

kunnen voorstellen in de KS. We zouden ter vervanging een soort van mobiel 

standje kunnen voorzien aan de schoolpoort want mond-aan-mond reklame 

heeft meer effect dan een flyer. Er wordt voorgesteld om volgend schooljaar op 

de infoavond een voorstellingsmoment van de OV in te lassen in de IK en 1KK 

(om herhaling in andere jaren te vermijden). Bovendien zouden we tijdens 

andere activiteiten (zoals de spaghettiavond) constant een voorstelling over de 

OV kunnen laten projecteren.
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 Huishoudelijk reglement: Het huishoudelijk reglement van de OV moet dringend 

geüpdate worden want er staan nog verouderde en foute dingen in. De nieuwe 

versie dient dan doorgestuurd te worden naar DDJ zodat hij het met het 

schoolbestuur kan bespreken.

AI OV: huishoudelijk reglement OV updaten en doorsturen naar DDJ (varia)

(SVB, IV en DDJ verlaten de vergadering om 22:25)

DEEL 2 (OV)

9. Multimedia

Website: JVP laat ons weten dat we klaar zijn om over te stappen naar eigen hosting.

E-mail adressen:  Sommige berichten komen in in de spam terecht. Dit zou gemeld 

moeten worden aan Mind of Media (als dat al niet gebeurd is). De volgende e-mail 

adressen zijn momenteel in gebruik:

 voorzitter@ovthaegje.be: Karen Schouteden

 penningmeester@ovthaegje.be: Ann Daems

 secretaris@ovthaegje.be: Peter De Cat

 opvang@ovthaegje.be: Ellen Camelinck

 klusjesteam@ovthaegje.be: Michael Beckaert

 web@ovthaegje.be: Johan Van Puymbrouck

 info@ovthaegje.be: bestuursleden

AI JVP: melden aan Mind of Media dat e-mails in spam terecht komen (multimedia)

Facebook: IW wilt ook beheerder worden van de Facebook pagina.

10. Financieel overzicht juni-juli-augustus 2015

 Belangrijkste inkomsten: 2.804,92 € (opvang), 11,86 € (interest)

 Belangrijkste uitgaven: 267,45 € (opvang), 290,50 € (uitstappen), 9,00 € 

(tijdschriften), 1,463.32 € (schoolfeest), 18,85 € (bankkosten), 18,20 € (varia)
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11. Varia  (deel 2)

 Geen items

(EC komt binnen om 22:30)

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

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

schooljaar 2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 13-10-2015 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

4. Evaluatie familieactiviteit: wandelzoektocht (vrijdag 25-09-2015) 

5. Boekenbeurs (donderdag 26-11-2015)

6. Kerstkaartenactie

7. Opvang

8. Klusjesteam

9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

10. Multimedia

11. Financieel overzicht september 2015

12. Varia (deel 2)

13. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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