
Verslag werkvergadering 13-10-2015

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Michael Bekaert (MB), Koen Ceulemans (KC), Ann 

Daems (AD), Siegfried Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck 

(JVP), Anneleen Witpas (AW), Geert Florentie (4LJ; GF), Ilse Bries (IK; IB) 

VERONTSCHULDIGD: Fleur Cloetens (FC), Rosita Duchesne (RD), Anne-Marie Steens 

(AMS), Iris Walbers (IW), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ)

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

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

Grootouderfeest (wo 28-10-2015 & do 29-10-2015 van 10:00 tot 12:00): Er wordt aan 

de OV gevraagd om op de volgende manier te helpen aan het grootouderfeest:

 sponsoren van 160 brikjes drank (voor de kleuters voor de twee dagen),

 sponsoren van 5 zakken nicnacjes (één voor elke klas),

 gebruik van de halloweenversiering van de OV,

 helpers tijdens de activiteit: IW (klas kleuters; do), KS (refter; wo).

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

De smurfentocht was een succes. RD heeft er een uitgebreide evaluatie over 

geschreven (zie bijlage). Hier zijn enkele punten die besproken werden tijdens de 

vergadering: 

 Er waren 219 deelnemers.

 De smurfentocht heeft 495 € opgebracht.

 Er waren teveel pannenkoeken en te weinig bier. Er was enkel besteld wat er 

vorig jaar verbruikt was maar er waren dit jaar meer inschrijvingen. De 

overschot pannenkoeken werd geschonken aan de school maar we hebben er 

geen feedback over gekregen (ze zouden gebruikt geweest zijn als dessert). Er 
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dient wel opgemerkt te worden dat de pannenkoeken redelijk duur waren 

(2€/pannenkoek). 

 Bij de inschrijving zou er gespecifieerd moeten worden hoeveel kinderen er bij 

zijn om beter te kunnen inschatten hoeveel snoepzakjes er voorzien moeten 

worden. 

 Voor iedere deelnemer werd er op voorhand een route afgeprint, maar dat was 

niet nodig (1/gezin is voldoende)

5. Boekenbeurs (do 26-11-2015)

Algemeen:

 AW, FC en IW zijn naar de boekenwinkel “Kleine Johannes” in Leuven geweest. 

Ze hebben er een tijdje de kassa mogen doen om de werking ervan onder de 

knie te krijgen. 

 Per leeftijdscategorie (kleuters, 6-9 jaar, 9-12 jaar) worden er een 30-tal titels 

voorzien, en van elke titel zullen er 5 exemplaren te koop aangeboden worden. 

 De boekenbeurs zal doorgaan van 13:30 (onmiddellijk na middagspeeltijd) tot 

18:00 (er wordt niet verwacht dat er nog veel volk zou komen tussen 18:00 en 

20:00).

 Er werd tijdens de vorige werkvergadering van de OV aan de leerkrachten 

gevraagd om per klas een algemeen thema voor te stellen. Tijdens de 

personeelsvergadering hebben de leerkrachten een aantal onderwerpen naar 

voor geschoven en IB heeft een lijst met titels doorgestuurd. 

 We gaan een hoekje voorzien voor om tweedehandsboeken boeken te 

deponeren.

 We kunnen een tekenwedstrijd organiseren met kleurplaten voor de kleuters en 

tekeningen rond lezen (bv. over een gelezen boek) voor de leerlingen van de LS 

met een boekenbon als prijs. Het kan naar huis meegegeven worden met de 

kinderen, weliswaar zonder deelnameverplichting. 
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 Op de dag van de boekenbeurs moet er een bestelwagen opgehaald worden in 

Herent. De boeken zelf moeten ten laatste om 10:30 afgehaald worden bij de 

Kleine Johannes (anders is de winkel niet meer met de auto bereikbaar) en dat 

zou maximaal een uur duren. Boeken moet na de boekenbeurs terug naar 

Leuven gebracht worden, ofwel op donderdagavond, ofwel op vrijdagochtend. 

MB is bereid om tegen 21:00 naar Leuven te rijden. Dan is er nog ruim 

voldoende tijd is om de activiteit in de school af te ronden.

  Voorlopige lijst met helpers:

◦ FC: klaarzetten in de voormiddag,

◦ AW: hele dag, 

◦ KS: hele dag.

Bibliotheek: Een aantal medewerkers van de bibliotheek zijn bereid om samen te 

werken terwijl er anderen eerder een terughoudende houding aannemen. De volgende

activiteiten werden besproken:

 Minibibliotheek: Er wordt voorgesteld om een minibibliotheek op te stellen met 

100-tal boekjes voor peuters en kleuters tijdens de klasuren. De boeken kunnen 

ontleend worden met de klaskaarten. De leerkrachten zouden de 

verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. 

 KK: Er wordt een kamishibai-theater aangeboden. Dat is een soort van 

poppenkast met grote A3 prenten die omgeklapt kunnen worden. Als ze in de 

juiste volgorde steken staat er dan op de achterkant de tekst die hoort bij de 

prent die zichtbaar is. 

 1-2-3LJ: Er wordt gevraagd aan de leerlingen van het 1-2-3LJ om een oud boek 

mee te brengen om daar dan een kerstboom of een egel mee te knutselen. 

 4-5-6LJ: Voor de leerlingen van het 4-5-6LJ kan de workshop “Hoezo? Ziezo!” 

voorzien worden. Daarin wordt aangeleerd hoe er best aan de voorbereiding van 

een spreekbeurt begonnen wordt. Er wordt daarvoor een volledig draaiboek ter 

beschikking gesteld zodat de leerkracht deze workshop zelf kunnen leiden.
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 6LJ: Er wordt gevraagd of de leerlingen van het 6LJ een promotiefilmpje willen 

maken: “Van boek in het rek tot uitgeleend boek”. Daarvoor zouden er ook 

interviews mogen afgenomen worden. 

 Tegenprestatie OV voor het ter beschikking stellen van bibliotheekmateriaal: De 

dag van de boekenbeurs is het ook opendeurdag in de bibliotheek tijdens hun 

openingsuren (vanaf 15:30). Er wordt aan ons gevraagd of we flyers willen 

leggen tijdens de boekenbeurs. Kinderen die bij ons een boek kopen krijgen een 

bonnetje waarmee ze dan in de bibliotheek een drankje, een koekje en een 

rondleiding kunnen krijgen. Er wordt van de OV gevraagd om te zorgen voor de 

drankjes en een grote mand met letterkoekjes.

Reclame:

 Lars (de zoon van AW) heeft een ontwerp gemaakt voor de affiche met een 

zelfgemaakte tekening. Iedereen is het erover eens dat dit ontwerp verder 

uitgewerkt mag worden.

 We kunnen op de flyer als tip vermelden dat een boek een ideaal klascadeau bij 

verjaardagen is (beter dan snoep).

Voorleesweek:

 De boekenbeurs valt in de voorleesweek. Er zal een grote voorleesdag 

georganiseerd worden. Er wordt voorgesteld om hiervoor een boek over allerlei 

diertjes te gebruiken met allemaal korte verhaaltjes in het Nederlands, Frans en 

Turks. Als we twee mensen zouden vinden die bereid zijn om in het Frans en in 

het Turks te lezen, dan zouden die op twee uur de hele school (vanaf 3KK) 

kunnen rondgaan om een verhaaltje voor te lezen.

AI leerkrachten: feedback over voorstellen bibliotheek (boekenbeurs)

AI MB: overschot boeken terug naar Kleine Johannes doen (boekenbeurs)

AI+ AW: affiche & flyer boekenbeurs afwerken (boekenbeurs)

6. Kerstkaartenactie
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Er wordt gevraagd aan de leerkrachten of ze het zien zitten om een tekening voor de 

kerstkaartenactie nog voor de boekenbeurs af te werken want er is nog voldoende tijd 

nodig voor de zendingen en voor de verkoop van de kerstkaarten.

VV leerkrachten: tekening kerstkaartenactie voor boekenbeurs? (kerstkaartenactie)

7. Opvang 

Scantoestellen: De scantelefoon doet raar (er wordt wel ingescand maar niet bij de 

totalen opgeteld) en er wordt gevraagd om een verlengkabel aan te kopen (de batterij 

van de scantelefoon is snel plat en een verlangkabel zou handig zijn wanneer de 

opvang buiten plaatsvindt; kost momenteel 12 € in de Aldi). Er zijn geen problemen  

met de tablet. Een telefoon blijft noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de opvang. 

Er wordt daarom besloten om een extra tablet aan te kopen (identiek aan diegene die 

we momenteel al in gebruik hebben).

Fiscale attesten: Er mag aan Kristiaan gevraagd worden om het automatisch 

aanmaken van fiscale attesten te programmeren. Er zal hiervoor het benodigde budget

vrijgemaakt worden.

Eigen beheer gegevens registratiesysteem opvang: Kristaan werd gecontacteerd en al 

de diensten die we nodig hebben zijn al geleverd. We gaan de overstap van de 

gegevens van het registratiesysteem doen na de kerstvakantie (bij het begin van het 

nieuwe kalenderjaar).

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

8. Klusjesteam

JVP geeft uitleg over het huidige plan voor de vervanging van de zandbak. Het moet 

nog nagegaan worden of alles er wel in past. De beoogde toestellen bestaan uit 

zelfbouwpakketten. De huidige zandbak moet nog met 70 cm opgehoogd worden, dus 

we zullen een bobcat nodig hebben om dit werk efficiënt te kunnen uitvoeren. Het is 

mogelijk dat daarvoor de poort tijdelijk verwijderd zal moeten worden. Er moeten nog 

afspraken gemaakt worden met de gemeente (subsidies, materiaal, etc.).
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AI JVP: plan vervanging zandbak verder uittekenen (klusjesteam)

Afgewerkte klussen: 

 geen afgewerkte klussen.

Aangevraagde klussen: 

 nog geen lijst beschikbaar.

AI+ DDJ: lijst met aangevraagde klussen doorsturen (klusjesteam) 

9. Varia (deel1) 

 Boeken: juf. Sofie heeft boeken besteld. Het gaat enkel om boeken voor de KS. 

De boeken liggen klaar bij de Kleine Johannes en we gaan ze laten opsturen 

(kost 10 €).

 Lotus-koekjesverkoop: KS heeft informatie over een lotus-koekjesverkoop 

ontvangen. Aangezien we al veel verkopen hebben we besloten om hier niet 

aan mee te doen.

 Parking: Er is overlast van snelrijdende jongeren van Don Bosco op de parking 

aan de LS. Er zijn ook sterke vermoedens dat er drugsdealers actief zijn. DDJ 

heeft dit probleem al aangekaart bij Don Bosco.

 Dag van de leerkracht: Er werden 22 kaarsen gemaakt door PDC voor de dag 

van de leerkracht. Bovendien waren er koffiekoeken voorzien door de schepen 

van onderwijs en snoepjes door DDJ. De leerkrachten hebben dit initiatief sterk 

geapprecieerd.

 Website: Er wordt gevraagd om meer naar de website van de school te kijken... 

maar er staat maar weinig op en dat heeft een averechts effect (bv. de kalender

voor de KS is helemaal leeg en de briefjes voor de ouders die meegegeven 

worden met de kinderen worden pas later op de website gepubliceerd). Ook de 

activiteiten van de OV (zoals de spaghettiavond) worden er niet op 

aangekondigd. Er werden al veel foto's van activiteiten doorgestuurd door 

leerkrachten maar ze staan er nog steeds niet op. Er wordt gevraagd of de 

website meer up-to-date gehouden kan worden.
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 OV-kot: SJ heeft gekeken naar de zolderruimte naast het OV-kot, maar dat blijkt 

niet bruikbaar te zijn omwille van verschillende redenen:

◦ het is een steunmuur waar je niet zomaar een gat in kan maken,

◦ er lopen verwarmingsbuizen door,

◦ er is geen verlichting, geen isolatie, geen verluchting,...

 Huishoudelijk reglement: We moeten er werk van maken om het huishoudelijk 

reglement aan te passen!

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

(IB en GF verlaten de vergadering om 22:00)

DEEL 2 (OV)

10. Multimedia

Facebook: IW moet nog toegevoegd worden als beheerder van de Facebook pagina.

AI EC: IW toevoegen als beheerder van Facebook pagina (multimedia) 

11. Financieel overzicht september 2015

 Inkomsten: 3.738,00 €, waarvan 2.474,00 € (tijdschriften), 681,00 € 

(wandelzoektocht), 413,00 € (Tutti Frutti) en 150,00 € (opvang)

 Uitgaven: 2.490,50 € (bijna integraal bestelling PWA-cheques)

12. Varia  (deel 2)

 Extra budget voor boeken voor boekenbeurs: DDJ heeft gevraagd of er een extra

budget kan vrijgemaakt worden voor de aankoop van boeken naar aanleiding 

van de boekenbeurs. Aangezien de reeds bestelde boeken enkel bestemd zijn 

voor de KS voorzien we een extra budget van 8 x 40 € voor boeken voor de LS.

 Schoolfeest: SJ gaat erover nadenken of hij verantwoordelijk wilt zijn voor de 

organisatie van het schoolfeest (catering).
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 Spandoek voor OV: Het zou nuttig zijn om te beschikken over een spandoek met

“De oudervereniging, volg ons op de website en facebook” (of iets dergelijks).

 Voorstelling OV: We willen ijveren voor enkele minuten tijd voor de voorstelling 

van de OV tijdens het infomoment in de KS. Het is vooral in de KS dat we op 

zoek moeten gaan naar nieuwe leden en als we de voorstelling enkel daar doen 

vermijden we teveel herhaling.

 Bankkaart opvang: We hebben een gewone bankkaart ontvangen i.p.v. een 

kaart met een logo erop (er zou iets misgelopen met de aanvraag). We gaan 

daar een creatieve oplossing voor zoeken...

 Aankondigingen: Er werden twee OV-gerelateerde zwangerschappen 

aangekondigd tijdens de vergadering:

◦ Eef Heylighen is zwanger van haar derde kindje (tegen februari 2016)

◦ de vrouw van SJ is zwanger van haar tweede kindje (tegen april 2016). 

De vergadering wordt afgesloten om 23:00.
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13. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 17-11-2015 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. Boekenbeurs (donderdag 26-11-2015)

5. Sinterklaasfeest (vrijdag 04-12-2015)

6. Kerstkaartenactie

7. Opvang

8. Klusjesteam

9. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

10. Multimedia

11. Financieel overzicht oktober 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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