
Verslag werkvergadering 17-11-2015

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

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

Michael Bekaert (MB), Fleur Cloetens (FC), Ann Daems (AD), Siegfried Jorssen (SJ), Bart

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

(AW), Ariane Goovaerts (3KK; AG), Daisy Lambrechts (5LJ; DL) 

VERONTSCHULDIGD: Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), Rosita Duchesne (RD), 

Koen Ceulemans (KC), 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 aanvragen

4. Boekenbeurs (do 26-11-2015)

De volgende laatste afspraken werden gemaakt i.v.m. de organisatie van de 

boekenbeurs:

 Kleine Johannes: De boeken zullen door KS opgehaald worden bij “de Kleine 

Johannes” in Leuven in de voormiddag. Het terugbrengen van de overblijvende 

boeken naar “de Kleine Johannes” op de avond zelf om 21:00  gaat niet want dat

is te laat is voor het winkelpersoneel en bovendien is de winkel op dat uur niet 

meer met de auto bereikbaar. KS zal daarom de boeken de volgende ochtend 

terugbrengen.

 Kassa: We hebben een kassa nodig voor wisselgeld maar aangezien dit de eerste

keer is dat we deze activiteit organiseren hebben we geen idee hoeveel we 

ervoor moeten voorzien. Bovendien kan er ook met bankcontact betaald worden.

Er is alleszins 320 € nodig voor de aanschaf van boeken voor de klassen van de 

LS (extra budget goedgekeurd tijdens vorige vergadering).

 Bezoek klassen: Er zal een doorschuifsysteem opgesteld worden voor de 

bezoeken van de klassen in de namiddag tussen 13:15 en 15:30. Er werd aan AW

gevraagd om die lijst te maken maar aangezien zij de beperkingen van sommige
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klassen niet weet (lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vakken) werd er

beslist dat de leerkrachten de lijst beter zelf opstellen. Er wordt gevraagd om 

ervoor te zorgen dat een klas uit de KK en de LS hun bezoek samen plannen om 

te voorkomen dat alle aanwezigen geïnteresseerd zouden zijn in dezelfde 

boeken.

 Bibliotheek: Er werden afspraken gemaakt met Ilse van de bibliotheek voor de 

dag van de boekenbeurs:

◦ KK: Er zal de hele dag een kamishibai-theater ter beschikking gesteld worden 

aan de kleuterschool.

◦ 1-2-3LJ: De leerlingen van de lagere leerjaren zullen een egel knutselen uit 

een oud boek.

◦ 6LJ: De leerlingen van het 6LJ zullen een promotiefilmpje voor de bibliotheek 

maken samen met juf. Lisa. Het zal niet af zijn tegen de boekenbeurs maar er 

wordt alleszins met vol enthousiasme aan gewerkt. 

◦ Minibib: Er zal een minibibliotheek voorzien worden met een mix van een 

hondertal boeken. Er wordt gevraagd om enkele kussens en bakken mee te 

brengen om de een gezellige zithoek in te kunnen richten en de boeken te 

kunnen sorteren.

◦ Als er een boek gekocht wordt tijdens de boekenbeurs krijgen de kopers een 

bon mee en kunnen ze een rondleiding en een drankje & koekje krijgen in de 

bibliotheek. De drankjes & koekjes worden gesponsord door de OV.

 Tekenwedstrijd: 

◦ Er zal ten laatste in de voormiddag nog rondgegaan worden in de klassen om 

de laatste tekeningen voor de tekenwedstrijd op te halen. Bovendien kan er 

dan nog versiering meegegeven worden.

◦ De winnaars (één van de KS en één van de LS) mogen een boek uitkiezen ter 

waarde van maximum 15 €.

 Reklame:
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◦ De leerlingen van het 5LJ en IW zullen op woensdagmiddag nog 

herinneringsflyers uitdelen aan de ouders aan de schoolpoorten (zowel aan 

Verhaegenlaan als aan Breughelwijk).

◦ Bladwijzer op rood papier voor iedereen die een boek koopt (KS gaat daar 

voor zorgen)

◦ Rode ballonnen met opdruk van de OV (voor de toekomst) 

◦ Spandoek van de OV (voor de toekomst)

◦ Standje met reklame voor activiteiten OV (spaghettiavond etc).

 De aankoop van boeken tijdens de schooluren door kinderen zal niet 

aangemoedigd worden.

AI AD: kassa voorzien (boekenbeurs)

AI KS: bladwijzers maken (boekenbeurs)

AI AW: 100 flyers herdrukken voor herinnering (boekenbeurs)

AI PDC: 50 appelsap + 50 appelsiensap + 2 zakken nicnacjes (boekenbeurs)

5. Sinterklaasfeest (vr 04-12-2015)

Er werd beslist om gelijkaardige aankopen te doen als vorig schooljaar. We gaan ten 

laatste tegen maandag 30-11-2015 het volgende aan de school bezorgen: 1 pakje 

speculaas + 1 chocolademan (melkchocolade) + nicnacjes (met en zonder suiker) per 

persoon (voor 139 leerlingen, 78 kleuters en  5 begeleiders opvang), en strooisnoep 

(met papiertje) voor de pieten om in het rond te strooien. Ook dit jaar zullen er geen 

aparte snoepzakken voorzien worden voor het personeel. We zullen echter de inkopen 

doen voor 230 personen (222 afgerond naar boven) en het overschot ter beschikking 

stellen voor het personeel. Er zullen ook enkele extra lactose en/of glutenvrije 

snoepzakjes voorzien worden voor kinderen met voedselallergieën. De snoepzakjes 

zullen op vrijdag 04-12-2015 uitgedeeld worden aan de kinderen. De leerkrachten 

worden er aan herinnerd dat er een budget van 850.00 € voorzien is voor klascadeaus 

(85.00 € per klas voor IK, 1KK, 2KK, 3KKA, 3KKB, 1LJA, 1LJB, 2LJ, 3LJA, 3LJB). De 

aankopen bij de Kinderplaneet kunnen gebeuren zonder te moeten betalen aan de 
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kassa (de factuur wordt rechtstreeks naar de OV gestuurd) maar het is geen 

verplichting om de aankopen daar te doen. Er moet wel steeds gezord worden voor 

een factuur. 4-5-6 LJ gaan schaatsen (04-12-2015). 

AI PDC: aankopen sinterklaas uiterlijk tegen ma 30-11-2014 (sinterklaasfeest)

AI RD: snoepzakjes voorzien voor allergiegevoelige kinderen (sinterklaasfeest)

AI KS: nakijken en/of zorgen voor inpakzakjes (sinterklaasfeest)

AI AD: nakijken hoe betaling schaatsen gebeurt (sinterklaasfeest)

6. Kerstkaartenactie

De blancobladen voor het maken van de tekeningen zijn uitgedeeld in de klassen. Ten 

laatste op 27-11-2015 zullen de tekeningen opgestuurd worden zodat de verkoop op 

maandag 07-12-2015 kan beginnen. De verkoop zal afgesloten worden op woensdag 

16-12-2015.

7. Opvang 

Overleg: Er is een overleg geweest met de begeleiders van de opvang. De volgende 

dingen werden besproken:

 Er werd gevraagd of er nog budget is voor de aankoop van nieuw tekenmateriaal

(stiften, kleurpotloden, enz.) en het gezelschapspel “Uno”. PDC geeft aan dat hij 

nog bonnen heeft van bloedplaatjesdonaties en dat die vroeger ook ingeruild 

konden worden in Bloedtransfusiecentra voor kleine gezelsschapspellen zoals 

“Uno”. Hij gaat zo snel mogelijk nakijken of dit nog kan. Indien dat niet het geval 

is zou er een Uno-spel online aangekocht kunnen worden (bv. www.toysxl.nl). 

 Er zijn tegenwoordig aanzienlijk meer kinderen in de voorschoolse opvang. 

Brigitte heeft laten weten dat het moeilijk wordt om het te bolwerken met één 

begeleider. Er wordt besloten om een tweede begeleider te voorzien vanaf 7:15 

(ongeacht de kostprijs) omdat het noodzakelijk is om een goede opvang te 

kunnen garanderen. 
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Scantoestellen: Er wordt van uitgegaan dat er ondertussen een tweede scantoestel 

werd aangekocht.

AI PDC: kleine gezelschapspellen van Bloedtransfusiecentrum (opvang)

VV EC: werd er een tweede scantoestel aangekocht? (opvang)

8. Klusjesteam

Zandbak: De schepen van onderwijs is akkoord met de plannen voor de vervanging 

van de zandbak. Het ontwerp zal echter nog lichtjes aangepast moeten worden want 

het is om veiligheidsredenen niet mogelijk om twee torens zo dicht bij elkaar te 

plaatsen. Bovendien moet er een laag van 30 cm schors voorzien worden waardoor het

prijskaartje hoger zal uitvallen dan eerst geschat. De schepen van onderwijs gaat 

nakijken of er subsidies voorzien kunnen worden en of het gemeentebestuur bereid is 

om te sponsoren. Er zal alleszins gratis werkmateriaal ter beschikking gesteld worden 

en de technische dienst is bereid om de palen te komen zetten (die moeten diep). We 

zouden de werken graag nog deze winter uitvoeren zodat er in de lente van dit 

schooljaar al gebruik kan gemaakt worden van de hernieuwde speelhoek.

Afgewerkte klussen: 

 geen

Aangevraagde klussen: 

 Er is ondertussen een lijst met aangevraagde klussen beschikbaar. Het 

klusjesteam is van plan om tijdens de eerste week van de kerstvakantie te 

komen klussen in de school.

9. Varia (deel1) 

 Tuinhuizen: De springballen van de KS zijn al kapot. Aangezien er verondersteld 

wordt dat het om een fabricagefout gaat worden ze teruggenomen en vergoed 

zodat er nieuw speelgoed aangekocht kan worden. De leerkrachten van de LS 

hebben speelgoed bijbesteld met het nog beschikbare budget. De leerkrachten 

geven aan dat de tuinhuizen heel goed gebruikt worden. Er wordt nu 
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harmonieus samengespeeld op de speelplaats en de aanschaf van de tuinhuizen

wordt bestempeld als “de beste aankoop sinds jaren”.

 Boeken: De prentenboeken van de KS zijn aangekomen.

 Schilouders: Op vrijdag komt Sandra helpen met het schillen van het fruit in de 

KS. Er zijn momenteel geen extra schilouders nodig.

 Informatieavond: Ondanks de slechte ervaringen van de vorige schooljaren stelt

KS voor om toch opnieuw te proberen om een informatieavond te organiseren 

omdat er af en toe signalen opgevangen dat er toch enkele ouders interesse 

voor hebben. Enkele mogelijke onderwerpen die aangeboden worden bij VOVC 

zijn “Luisteren en omgaan met emoties en stress bij lagere school kinderen“, 

“Toch mijn kind niet!” en “Durf jij neen te zeggen?“ We gaan er nog eens over 

denken...

 Schoolpoort: Er wordt opgemerkt dat het kleine poortje aan de speelplaats van 

de KS veel te laat geopend wordt 's avonds. Dat is deels te wijten aan het feit 

dat de schoolbel te laat staat. Er zal voortaan op gelet worden dat het poortje 

tijdig losgemaakt wordt.

 Fotograaf: Er wordt gevraagd wanneer de schoolfoto's verwacht mogen worden. 

NB: De schoolfoto's werden meegegeven op donderdag 19-11-2015 (varia)

 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 21:45)

DEEL 2 (OV)

10. Multimedia

Website: De website wordt onder de loep genomen door onze nieuwe webmaster (JVP).

De volgende wijzigingen werden reeds doorgevoerd:

 De verslagen van de vergaderingen werden online geplaatst.
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 De foto's van de de activiteiten van de laatste 3 jaren werden toegevoegd. Er 

wordt gevraagd of het mogelijk is om vanaf volgend schooljaar de toelating voor 

foto's van kinderen op de website van de school te koppelen aan een toelating 

voor foto's op de website van de OV.

 Er werd een paswoordbeveiligde module “bestuur” toegevoegd met o.a. 

draaiboeken voor de organisatie van de verschillende activiteiten.

 Online module (voor ouders)

VV DDJ: kan toelating foto's voor website school gekoppeld worden aan toelating 

foto's website OV? (multimedia) 

11. Financieel overzicht september 2015

 Inkomsten: 1.781.23 €, waarvan 1.281 € (opvang), 500 € (terugvordering 

waarborg podiumwagen)

 Uitgaven: 2.266,03 €, waarvan 1.448 € (tijdschriften), 260 € (vrijwilligers 

opvang), 257 € (tutti frutti), 186 € (smurfentocht), 54 € (sponsoring 

grootouderfeest)

12. Vertegenwoordiging schoolraad

Aangezien Sven De Mey geen kleuter meer heeft in de school is er momenteel geen 

vertegenwoordiging meer in de schoolraad door een ouder van een kleuter. Dat is 

strict genomen niet noodzakelijk maar wel wenselijk. Sven De Mey heeft aangegeven 

dat hij in de schoolraad wil blijven zetelen om op de hoogte te blijven van het beleid 

van de school. Er wordt daarom voorgesteld om een extra vertegenwoordiger te laten 

zetelen in de schoolraad. FC heeft een kind in de 1KK en wil wel naar de vergaderingen

van de schoolraad komen.

13. Varia  (deel 2)

Geen items.

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

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

schooljaar 2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 08-12-2015 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 boekenbeurs (donderdag 26-11-2015)

5.  Evaluatie sinterklaasfeest (vrijdag 04-12-2015)

6.  Kerstkaartenactie 

7.  Spaghettiavond (zaterdag 30-01-2016)

8.  Opvang

9.  Klusjesteam

10. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht november 2015

13. Varia (deel 2)

14. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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