
Verslag werkvergadering 08-12-2015

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), Fleur 

Cloetens (FC), Ann Daems (AD), Bart Vanmeensel (BVM), Iris Walbers (IW), Anneleen 

Witpas (AW), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Ariane Goovaerts (leerkracht 3KK; AG), 

Marita Wouters (leerkracht 6LJ; MW) 

VERONTSCHULDIGD: Rosita Duchesne (RD), Siegfried Jorssen (SJ), Johan Van 

Puymbrouck (JVP) 

Agendapunten:

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

DEEL 2 (OV)...................................................................................................................10

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: 

 Planetarium Genk (6LJ; eind april)

 Brussel (5-6LJ; eind maart)

Het is niet helemaal duidelijk of deze activiteiten zullen gesponsord worden door de OV

of niet. Er werd nog eens verduidelijkt dat de OV een budget van 10 € per leerling 

voorzien heeft voor het schooljaar 2015-2016. De school mag zelf beslissen aan welke 

activiteiten ze dat geld wilt spenderen, maar we willen er wel van op de hoogte 

gehouden worden. 

4. Evaluatie boekenbeurs (do 26-11-2015)

Globale evaluatie: 

Voor de eerste keer dat we een boekenbeurs georganiseerd hebben was het zeker een 

succes. We houden er dit jaar slechts een dikke 150 € aan over. Een boekenbeurs is 

dus niet echt een winstgevende activiteit, maar dat is ook niet nodig voor álle 

activiteiten dat we organiseren. Een volgende keer zouden we ongeveer 400 € moeten

kunnen overhouden omdat er dan minder kosten zouden moeten zijn voor reclame (we

hebben bv. nu geïnvesteerd in een herbruikbaar reclamepaneel).  De leerkrachten en 

de directie vinden het alleszins een zeer waardevol initiatief. Twee van de 

aangevraagde klasbudgetten voor de aanschaf van boeken voor de klasbibliotheken 
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werden niet opgebruikt: meester Geert (die sowieso al niet naar de bibliotheek gaat 

met zijn klas) en meester Bert (die op donderdagen geen les geeft in 't Haegje). 

Pluspunten:

 Het langskomen met de klassen was zeker een stimulans om terug te komen 

met de ouders. 

 De samenwerking met de bibliotheek is zeer goed verlopen. Ze hebben 65 

bonnekes ontvangen en er werden 4 nieuwe gezinnen ingeschreven in de 

bibliotheek.

Verbeterpunten:

 Waarschijnlijk werd er een deel van het beoogde publiek niet bereikt zoals:

◦ kleuters die pas terug aan de boekenbeurs dachten als ze al terug thuis 

waren.

◦ oudere leerlingen die alleen naar huis gaan.

 Voor een volgende editie wordt er gedacht om samen te werken met een andere 

boekhandel. Er waren enkele dingen die niet helemaal volgens plan waren 

verlopen met de Kleine Johannes:

◦ Het kostte meer tijd om de boeken te gaan halen en terug te brengen dan 

aanvankelijk gedacht.

◦ Alle boeken zaten volledig door elkaar waardoor we tijd hebben verloren 

omdat alles eerst nog gesorteerd moest worden. De medewerkers van de 

Kleine Johannes hadden nochtans beloofd dat alle boeken mooi gesorteerd 

zouden geleverd worden maar door de drukte is hen dat niet gelukt.

◦ Er werden geen inkijkexemplaren van de boeken voorzien. Bijbestellen kon in 

principe ook, maar de kinderen deden dat duidelijk liever niet.

◦ Er werd geen scherm geleverd. Daardoor hebben we in extremis een beroep 

moeten doen op JVP en Brent (de echtgenoot van AW), die allebei aan het 

werken waren, om het probleem te kunnen op te lossen.
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◦ Er werd 25 € aangerekend voor het gebruik van de bancontactmachine terwijl

die kost niet vermeld werd in de onderhandelingsgesprekken. We gaan 

nakijken of het in het samenwerkingscontract vermeld staat.

 Er wordt voorgesteld om de boekenbeurs een volgende keer op een vrijdag te 

laten beginnen en dan ook vrijdagavond en zaterdagvoormiddag (dan is de 

bibliotheek ook open) erbij te nemen. Dan hebben de ouders de gelegenheid om 

zonder hun kinderen terug te komen en hebben wij meer tijd om alles rustig af te

breken.

 Er was verwarring over de bepaling van de winnaars van de tekenwedstrijd. Er 

heerste ongenoegen onder sommige leerlingen. Er waren namelijk geruchten dat

de winnaars bepaald werden door trekking, maar de winnaars werden wel 

degelijk bepaald op basis van de tekening zelf. Er gaat een bericht op Facebook 

gezet worden om dit recht te zetten. Er wordt voorgesteld om bij een volgende 

editie een prijs te voorzien voor drie laureaten: één uit de KK, één uit het 1-2-3LJ 

en één uit het 4-5-6LJ. Het is namelijk niet helemaal correct om de jongste 

leerlingen uit de LS te laten concurreren met die uit de hogere jaren. Een ander 

alternatief zou zijn om de klassen van de winnaars te bepalen door trekking en 

de uiteindelijke winnaars dan te bepalen door het beoordelen van de tekeningen 

uit de getrokken klassen.

AI AW: nabespreking boekenbeurs bij Kleine Johannes (boekenbeurs)

AI KS: rechtzetting bepaling winnaars tekenwedstrijd op Facebook (boekenbeurs) 

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

Onkosten: Voor het Sinterklaasfeest staat de teller voorlopig op 736,45 € aan kosten, 

maar het is niet duidelijk of alle facturen van de klascadeau's al binnengekomen zijn. 

Snoepgoed: Juf. Daisy heeft laten weten dat er nog redelijk veel speculaas over is. 

Uiteindelijk is gebleken dat PDC zich vergist heeft bij de aankopen en dat er per 

ongeluk een doos van 50 pakjes speculoos teveel werd aangekocht. Er wordt besloten 

om de overschot van de speculoos aan te bieden aan de leerlingen van de LS tijdens 
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de pauze van de film op de laatste dag voor de kerstvakantie (één pakje per leerling). 

We was één zakje voor kinderen met allergieën te weinig (omdat het niet geweten was

dat het kind in kwestie allergisch was aan de lekkernijen van Sinterklaas).

Schaatsen: Juf. Daisy heeft laten weten dat het schaatsen heel tof was en bedankt de 

OV in naam van het 4-5-6LJ voor de sponsoring van deze activiteit.

Sinterklaas: De intrede van de Sint was op een originele manier (met een caravan) 

maar het was, zelfs voor de jongere kinderen, heel duidelijk dat het niet de échte Sint 

was (kledij, zag er te jong uit, heeft achter zijn baard gekrabt,...). Het is echter niet 

gemakkelijk om er vrijwilligers voor te vinden. Sinterklaas en zwarte Piet waren wél 

heel enthousiast en zijn de hele dag op school gebleven.

6. Kerstkaartenactie

Kerstkaarten: De kerstkaarten werden meegegeven met de kinderen op maandag 07-

12-2015. Er wordt verwacht dat de kerstkaartenactie dit schooljaar iets minder gaat 

opbrengen omdat het nieuwe ervan af is. Bovendien komt het juist na de fotograaf. Er 

werd te laat aan gedacht om papiertjes met de namen van de kinderen in de zakjes te 

steken. Bij de vorige editie was het bij de terugname niet altijd duidelijk wie er alles 

verkocht had en bijgevolg een leeg zakje teruggegeven heeft. Als de kerstkaartjes niet 

allemaal verkocht zijn is het sowieso duidelijk van wie het komt. Er worden 

voorgedrukte namenlijsten meegegeven met de  leerkrachten zodat ze kunnen 

aanduiden wie er wat verkocht en teruggegeven heeft. 

Webwinkeltje: PDC geeft aan dat er in de school van zijn nichtje Zita een alternatieve 

werkwijze werd gebruikt. Op basis van één tekening worden er webwinkeltjes 

opgestart waar er mokken, brooddozen en dergelijke met deze tekening erop kunnen 

besteld worden. Op die manier wordt er enkel gemaakt wat er besteld wordt en is er 

geen onnodige afval. We hebben voor dergelijke initiatieven ook al reclame gekregen. 

Het is misschien een idee voor een volgend jaar, al naar gelang de opbrengst van de 

kerstkaartenactie.
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7. Spaghettiavond (za 30-01-2016)

Er is nog geen vergadering geweest voor de organisatie van de spaghettiavond. Er 

wordt gevraagd of we de komende editie terug gebruik kunnen maken van het 

materiaal om alles au bain marie warm te houden. MB gaat hiervoor zorgen. Axel 

(echtgenoot van IW) is nog steeds bereid om de spaghettisaus te komen maken en 

gaat nakijken of hij ook extra keukenmateriaal kan voorzien (borden). Na de 

kerstvakantie gaat de werkgroep “spaghettiavond” in actie schieten (met o.a. het 

opstellen van een werklijst voor de leerkrachten). Ook voor deze activiteit wordt de 

vervanging van de zandbak van de KS als doel vooropgesteld.

AI werkgroep spaghettiavond: vergadering beleggen (spaghettiavond)

8. Opvang 

 De nieuwe tablet is uiteindelijk toch aangekomen. EC gaat proberen om het 

toestel te installeren. Als het niet lukt, zal ze bij JVP ten rade gaan.

AI EC en/of JVP: installatie nieuwe tablet (opvang)

 JVP heeft alle gegevens van het registratiesysteem van de opvang overgezet 

naar onze databank. 

 We hebben een e-mail ontvangen van meester Gilbert met de vraag van een 

school buiten onze scholengemeenschap naar een goed registratiesysteem voor 

de opvang. We hebben hem doorverwezen naar Kristiaan.

 We hebben aan Kristaan gevraagd om de fiscale attesten automatisch te laten 

aanmaken door de registratiesoftware. Dat is nog niet geïmplementeerd maar 

we hebben de regelgeving hieromtrent al naar hem opgestuurd.

 Er werd gevraagd of er een extra persoon kan voorzien worden voor de opvang 

vóór 7:45 's morgens. In totaal komen er ongeveer evenveel kinderen naar de 

voorschoolse opvang dan de vorige schooljaren, maar ze arriveren vroeger. We 

gaan vanaf januari 2016 invoeren dat er op alle dagen twee begeleiders voor de 

opvang voorzien worden vanaf 6:45. Dat zal ons slechts 11.90 € per week meer 

kosten.
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 De OV heeft een verzekering voor vrijwilligers die ook geldig is voor de 

begeleiders van de opvang. PWA-ers worden via de PWA-dienst al verzekerd.

 PDC laat weten dat er spijtig genoeg geen UNO spelen meer kunnen verkregen 

worden met bonnetjes van bloeddonaties in Bloedtransfusiecentra. Er wordt 

opgemerkt dat er ook UNO spellen verkocht worden bij Blokker.

AI EC: aankopen kleurmateriaal en gezelschapspellen (opvang)

9. Klusjesteam

Zandbak:  De gemeente heeft een sponsoring van 25% beloofd (komt neer op een 

bedrag van ongeveer 3000 €). Het klusjesteam gaat de werken zelf uitvoeren maar de 

gemeente wil de verzekering en de verwerking van het afval op zich nemen. Het plan 

wordt momenteel hertekend om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. 

Afgewerkte klussen: 

 Geen afgewerkte klussen. 

Aangevraagde klussen: 

 Geen nieuwe klussen. Op dinsdag 22-12-2015 zullen de leden van het 

klusjesteam naar de school komen om een aantal klussen van de lijst af te 

werken.

10. Terugkoppeling vergadering schoolraad 24-11-2015

 Hanne Teule is de nieuwe vertegenwoordiger voor de ouders van de LS Klimop.

 De klasindeling voor het schooljaar 2015-2016 werd doorgegeven.

 De evaluatie voor brandoefening kon niet doorgaan omdat het verslag nog niet 

beschikbaar was. Het verslag is pas de dag na de vergadering toegekomen en 

zal tijdens de volgende vergadering van de schoolraad besproken worden.

 Het probleem van het sluiten van de schoolpoorten voor de veiligheid werd 

besproken. Voorlopig blijft de poort toe totdat terreurdreiging terug gedaald is. 

Op lange termijn zou de school beter afgesloten moeten worden.
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 Er werd gediscussieerd over het doel en het nut van het 

medezeggenschapscollege. Het wordt door OV 't Haegje niet echt als heel nuttig 

ervaren...

 Het budget voor 2016 werd toegelicht. Er wordt aan de schooldirectie gevraagd 

om een investeringsplan op lange termijn op te stellen zodat de gemeente de 

haalbaarheid ervan kan nagaan en een richtdatum voor de uitvoering ervan kan 

bepalen.

 Er werden enkele agendapunten besproken die door de OV Klimop werden 

voorgesteld:

◦ Huishoudelijk reglement: Ze hebben een huishoudelijk reglement opgesteld 

en zijn daarvoor ten rade gegaan bij KOOGO.

◦ Opvang: Er waren enkele bedenkingen bij de werking van Hopla! Er zijn soms 

te lange wachttijden voor het uitscannen van de leerlingen.

◦ Zorgbeleid: Er waren enkele vragen rond het zorgbeleid van de school, maar 

dat bleek achteraf om een persoonlijke vraag te gaan.

 Er werd een overzicht gegeven van de extra muros activiteiten die er voor dit 

schooljaar voorzien zijn (sportklassen 6LJ 't Haegje, zeeklassen 4LJ 't Haegje + Klimop, 

boederijklassen 1-2LJ 't Haegje, sportklassen 6LJ Klimop) 

 Er wordt gevraagd om tegen eind januari 2016 een 5-tal vragen op te stellen 

over de opvang voor het tevredenheidonderzoek bij de ouders.

Voor meer informatie verwijzen we naar het verslag van de vergadering van de 

schoolraad.

11. Varia (deel1) 

 Speelballen: We hebben een e-mail ontvangen waarin aangekondigd werd dat 

we een kredietnota gingen krijgen voor de vervanging van de 6 kapotte 

speelballen maar we hebben tot hiertoe nog niets ontvangen. DDJ gaat hiervoor 

bellen.

AI DDJ: Bellen voor kredietnota speelballen (varia)
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 Fotograaf: We zijn niet tevreden over de fotograaf waarmee er dit schooljaar 

gewerkt werd. De kwaliteit van de foto's is beneden verwachting en het contact 

met de fotograaf zelf verliep ook niet vlot. Bovendien was het volgens Linda een

zeer ingewikkeld systeem om mee te werken. Normaal wordt er twee jaar op rij 

gewerkt met dezelfde fotograaf (één keer mét en één keer zonder individuele 

foto's). Aangezien er vorig schooljaar op vraag van de ouders beslist werd om 

elk jaar individuele foto's te voorzien gaan we volgend schooljaar al werken met

een ander fotograaf, maar er ligt nog niet vast met wie.

 Toetsen: In de lagere graad van de LS wordt er gewerkt met slechte kopieën van

toetsen met onduidelijke prenten waar er dan vanalles ter verduidelijking 

bijgeschreven moet worden. Er wordt gevraagd of het probleem afkomstig is 

van de printer of omdat er gewerkt wordt met kopies van een kopie. Als de 

toetsen rechtstreeks van het internet afgeprint worden is de kwaliteit goed, 

maar van zodra er een kopie van genomen wordt is de kwaliteit slecht.

 Oudercontacten KS: In het begin van het schooljaar is er aangekondigd geweest 

dat het oudercontact van de 1KK door Juf. Sofie en juf. Katrien tezamen zou 

gebeuren. Op dat moment werd ervan uitgegaan dat juf. Katrien nog aan het 

lesgeven zou zijn en dat juf. Sofie vrijwillig bij het oudercontact zou aansluiten. 

Juf. Sofie is echter vroeger bevallen waardoor ze vroeger terug komen lesgeven 

is. Daarom was juf. Katrien niet meer werkzaam in onze school op het moment 

van het oudercontact en kon er van haar niet verwacht worden om aanwezig te 

zijn op het oudercontact. Ze heeft juf. Sofie wel zo goed mogelijk gebrieft over 

alle kleutertjes van de klas.

 Kerstmarkt: Op woensdag 16-12-2015 is het Kerstmarkt vanaf 11:00. Het wordt 

georganiseerd door de leerlingen van het 5LJ ten voordele van hun Plan-Kindje. 

Iedereen is welkom, maar aan de kleuters wordt er geen uitnodiging 

meegegeven. 

(DDJ, AG en MW verlaten de vergadering om 21:45)
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DEEL 2 (OV)

12. Multimedia

Website: Er wordt opgemerkt dat JVP goed werk levert. De website van de OV heeft al 

een grondige oppoetsbeurt gekregen (gebruiksvriendelijker, foto's van activiteiten, er 

staat in het algemeen veel meer op...). Hij krijgt een welverdiende pluim van de leden 

van de OV.

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

foto's website OV? (multimedia) 

13. Financieel overzicht november 2015

 Inkomsten: 5.598,42 €, waarvan 1957,22 € (opvang), 3635,20 € (fotograaf)

 Uitgaven: 2.890,33 €, waarvan 260,00 € (vrijwilligersvergoeding opvang), 

340,25 € (tutti frutti), 1.074,62 € (boekenbeurs), 216,78 € (Sinterklaas),     

462,69 € (speelgoed speelhuisje), 226,12 € (reclame & PR), 214,97 € (tablet 

opvang)

14. Vertegenwoordiging schoolraad

In het begin van de vergadering heeft PDC telefonisch contact gehad met Sven De Mey

(SDM), die tot vorig schooljaar de ouders van de KS 't Haegje vertegenwoordigde in de 

schoolraad. Iedereen gaat akkoord met de volgende aanpassingen: 

 FC vertegenwoordigt de ouders van de KS 't Haegje,

 PDC vertegenwoordigt de ouders van de LS 't Haegje (en blijft secretaris), 

 SDM kan de vergaderingen nog bijwonen als geïnteresseerde ouder 't Haegje 

maar heeft geen stemrecht meer.

15. Varia  (deel 2)

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

reglement aan te passen! We moeten hiervoor dringend een vergadering 
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beleggen. KS had al een e-mail gestuurd met de vraag om hiervoor samen te 

komen, maar er is weinig gevolg aan gegeven...

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

AI KS: nieuwe poging voor beleggen vergadering huishoudelijk reglement (varia)

 Informatieavond: Er is weinig enthousiasme onder de leden van de OV om nog 

een informatieavond te organiseren.

De vergadering wordt afgesloten om 22:35.
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16. Volgende vergadering:

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

2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 12-01-2016 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 kerstkaartenactie 

5.  Spaghettiavond (zaterdag 30-01-2016)

6.  Opvang

7.  Klusjesteam

8.  Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

9.  Multimedia

10. Financieel overzicht december 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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