
Verslag werkvergadering 12-01-2016

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Koen Ceulemans (KC), Ann Daems (AD), Siegfried 

Jorssen (SJ), Nancy Willems (leerkracht 2LJ; NW) 

VERONTSCHULDIGD: Michael Bekaert (MB), Fleur Cloetens (FC), Rosita Duchesne 

(RD), Johan Van Puymbrouck (JVP), Bart Vanmeensel (BVM), Iris Walbers (IW), Daniël De

Jaeger (directeur; DDJ)

AFWEZIG: Sofie Claessens (leerkracht 2KK; SC), Anneleen Witpas (AW)

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 20:10.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 1



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: 

 Er is voorstel vanuit de school voor de activiteiten waarvan er gevraagd wordt of

ze gesponsord kunnen worden door de OV: zie bijlage. Het voorstel wordt 

goedgekeurd.

4. Evaluatie kerstkaartenactie

Positieve punten: 

 De kerstkaartenactie blijft een zeer winstgevende activiteit voor een minimum 

aan inspanning. De inkomsten bedragen momenteel 5,320 € (t.o.v. 5,368 € 

vorige editie). Er zijn nog 3 leerlingen waarvan ofwel het geld, ofwel de 

overschot kerstkaartjes nog ontbreekt. We kunnen dus nog geen definitieve 

balans opmaken maar we gaan uitkomen op een winst van een dikke 2,000 €.

 Ondanks dat de kerstkaartenactie heel kort na de fotograaf kwam, werden er 

nog 926 setjes verkocht. Dat is bijna evenveel als vorig jaar. Toen werden er 946 

setjes verkocht.

Negatieve punten: 

 Er wordt heel veel afval geproduceerd. Dit jaar bestond een pakket uit 8 setjes 

van elk 8 kerstkaartjes terwijl de pakketten vorig jaar slechts 6 setjes bevatten. 

Dit heeft als gevolgen:
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◦ dat de afvalberg nog veel groter is dan vorige keer,

◦ dat er dit jaar slechts 54 leerlingen alle setjes verkocht hebben terwijl dat 

vorig jaar nog het geval was voor 101 leerlingen. 

Aandachtspunten voor een volgende editie:

 Er moet een briefje bij de pakketten gestoken worden met de naam van de 

leerling waarop kan aangeduid worden hoeveel setjes er verkocht werden en het

bijgevoegd bedrag.

 Er wordt voorgesteld om een neutralere tekening te maken (in het teken van 

nieuwjaar i.p.v. Kerstmis) zodat de gemaakte kaartjes gebruikt kunnen worden in

alle gezinnen, ongeacht de godsdienst.

5. Spaghettiavond (za 30-01-2016)

Er werd beslist om dezelfde opstelling te gebruiken voor de spaghettiavond als tijdens 

de editie van vorig schooljaar. Er zullen wel enkele kleine verschillen zijn:

 De koffie zal besteld moeten worden via de obers. 

 We gaan niet meer werken met drankbonnekes maar wel met twee 

bestelformulieren: één op de tafel en één aan de kassa.

 We zullen enkel een speelhoekje voor kinderen voorzien (zoals vorig jaar 

voorgesteld werd) als we effectief een leerkracht kunnen vinden die wilt instaan 

voor de begeleiding ervan want we gaan ervan uit dat de kinderen toch gaan 

blijven rondlopen.

 EC zal aan bakkerij Bosmans vragen of ze de spaghettiavond willen sponsoren 

met een aantal taarten.

 Er wordt besloten om de helpers op het einde van de spaghettiavond samen te 

laten eten i.p.v. in het begin ervan.

 MB zal zorgen voor het volgende materiaal:

 een hele grote elektrische au bain marie machine,

 100 diepe borden,

 100 plateaus,
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 een aantal soeplepels en andere scheppen.

AI EC: sponsoring vragen bij bakkerij Bosmans (spaghettiavond)

AI MB: materiaal spaghettiavond voorzien (spaghettiavond)

6. Paasactie (ma 29-02-2016 tot vr 25-03-2016)

School: Zoals vorig jaar zullen we een zakje met één groot wit ei, één groot bruin ei en 

mix van 3 kleine paaseitjes sponsoren voor alle kinderen van de KS en LS, voor de 

begeleiders van de opvang en voor de hulpouders. Voor de leerkrachten van de KS en 

de LS zullen we een pakket met een mix van paaseieren voorzien. 

Ouders: De paasactie voor de ouders zal dit schooljaar doorgaan tijdens de vier weken 

die voorafgaan aan de paasvakantie, met de volgende tijdlijn:

 maandag 29-02-2016: begin van de verkoop door het meegeven van de brief,

 vrijdag 11-03-2016: afsluiten van de bestellingen,

 week van 14-03-2016: verwerken van de bestellingen en aankopen van de 

paaseitjes,

 maandag 21-03-2016 of dinsdag 22-03-2016: inpakken van de bestelde 

paaseitjes met de hulp van de leerlingen van het 5LJ of het 6LJ.

 ten laatste op vrijdag 25-03-2016: meegeven van de bestelde paaseitjes.

AI NW: navraag hulp inpakken paaseitjes 5LJ of 6LJ (paasactie)

AI RD: zakjes voorzien voor allergiekinderen (paasactie)

AI NW: aantallen nakijken voor paasactie school (paasactie)

7. Opvang 

 De nieuwe tablet is in gebruik maar er zijn af en toe nog problemen. EC 

vermoedt dat dit komt omdat op het nieuwe toestel een hogere versie van 

besturingssysteem heeft, maar normaal gezien is het voldoende om de tablet af 

te sluiten en opnieuw op te starten om het probleem op te lossen...

 Kristiaan is bezig met het implementeren van de automatische aanmaak van 

fiscale attesten in de software van het registratiesysteem. Er worden momenteel
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testen mee uitgevoerd. De facturen uit 2014 die in 2015 betaald werden moeten

nog handmatig in het systeem ingevoerd worden.

 Het kleurmateriaal en de gezelschapspellen moeten nog aangekocht worden.

 Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om de QR-codes af te drukken op een 

soort van bankkaart met een gaatje erin zodat het aan de boekentassen kan 

gehangen worden. We zouden een grote hoeveelheid lege kaartjes kunnen 

voorzien en een machine om QR-codes af te drukken kunnen aanschaffen, maar 

dat zou een dure affaire zijn en het lijkt ook overdreven als oplossing voor het 

probleem met een 20-tal kinderen die nu systematisch naar de opvang komen 

zonder afgedrukte QR-code... Het zou al voldoende zijn mochten we een extra 

kopie met afgeprinte QR-codes voorzien aan de begeleiders van de opvang zodat

ze de ontbrekende QR-codes in dergelijke gevallen kunnen meegeven. 

AI EC: extra kopie van QR-codes voorzien voor begeleiders opvang (opvang)

8. Klusjesteam

Zandbak:  Op donderdag 19-11-2015 is een afvaardiging van het klusjesteam samen 

met het hoofd van de technische dienst en de schepen van onderwijs de huidige 

situatie gaan bekijken. Er zou een groot stuk beton moeten uitgebroken worden om 

het concept dat we in gedachte hadden te kunnen realiseren want er moet een 

grondlaag van 30 cm schors voorzien worden. Dat is niet te realiseren in een korte 

tijdspanne met de middelen die we voorhanden hebben waardoor we zullen moeten 

afstappen van het huidige concept. De leden van het klusjesteam hebben nog niet de 

de tijd gehad om een nieuw concept uit te werken. Er wordt voorgesteld om iemand 

van een firma te laten komen om hierover raad te geven want zij hebben een veel 

beter zicht over de mogelijkheden met alle soorten van oppervlakken.

AI EC: nummer firma Kompan doorgeven aan SJ (klusjesteam)

Afgewerkte klussen:

 Er werden rekken met legplanken geïnstalleerd in de KS.

 Het bord van het 1LJB werd weer "kindvriendelijk" gemaakt.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 5



Aangevraagde klussen: 

 Er zou een betere manier moeten bedacht worden om het nieuwe toegangspunt 

voor internet te bevestigen in de refter.

 Er zal nagegaan worden of het realiseerbaar is om betonnen kabouters te gieten 

en die te laten schilderen door de leerlingen van de verschillende klassen, dit ter

vervanging van de vernielde kabouters van het kabouterpad.

9. Huishoudelijk reglement OV

KS, EC en PDC hebben samengezeten op zaterdag 26-12-2015 om aanpassingen aan 

te brengen aan het huishoudelijk reglement. Het moet nog vergeleken worden met een

voorbeeld van KOOGO om te zien of er nog nuttige items ontbreken.

AI bestuur: huishoudelijk reglement vergelijken met voorbeeld van KOOGO 

(huishoudelijk reglement)

10. Varia (deel1) 

 Verkeersveiligheid: Een ouder stuurde een bericht door dat er bij Ethias 

projecten rond veiligheid en preventie ingediend kunnen worden, waarmee er 

1500 € kan gewonnen worden (publieksprijs). Dit jaar is het al te laat, maar 

volgend jaar zou misschien ook kunnen. Als we dat willen doen zullen we een 

gloednieuw project moeten uitwerken... 

 Kabouterpad: Het kabouterpad is helemaal verwaarloosd en alle kabouters zijn 

vernield. Het is niet duidelijk wie dat op zijn geweten heeft. Het kabouterpad 

wordt ook bijna niet meer gebruikt. Misschien is het beter om houten figuren 

aan de muur te hangen of figuren op de muur te schilderen om het kabouterpad

terug aantrekkelijker te maken. De brokstukken van de kapotgeslagen 

kabouters zouden opgeruimd moeten worden. Er wordt voorgesteld om dat te 

laten doen door de groene ridders.

(NW verlaat de vergadering om 21:35)
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DEEL 2 (OV)

11. Multimedia

Toegangspunt internet: Het toegangspunt dat JPV geïnstalleerd had om 

internettoegang te hebben voor het registratiesysteem van de opvang, stoorde het 

internet op de school. Daarom heeft JVP het vervangen door een ander toestel, dat niet

meer stoort. Hij heeft thuis nog een ander toestel liggen dat gebruikt zou kunnen 

worden om ook in de KS wifi te hebben voor de opvang. Dat moet echter nog verder 

besproken worden met meester Gilbert.

12. Financieel overzicht december 2015

 Inkomsten: 7472.26 €, waarvan 2363.00 € (opvang), 4196.00 € (kerstkaarten), 

448.66 € (boekenbeurs), 315.00 € (nieuwjaarsbrieven)

 Uitgaven: 5019.60 €, waarvan 253.00 € (tutti frutti), 2326.00 € (fotograaf), 

848.00 € (sinterklaas), 267.00 € (opvang), 165 € (schaatsen 4-5-6LJ), 241.00 € 

varia, 238.00 € (reclame & PR)

13. Varia  (deel 2)

 geen items.

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

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

schooljaar 2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 16-02-2016 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 spaghettiavond (zaterdag 30-01-2016)

5.  Paasactie (maandag 22-02-2016 tot vrijdag 25-03-2016)

6.  Opvang

7.  Klusjesteam

8.  Digitaal systeem voor briefjes

9.  Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

10. Huishoudelijke reglement OV

11. Multimedia

12. Financieel overzicht januari 2016

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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