
Verslag werkvergadering 16-02-2016

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Koen Ceulemans (KC), Fleur Cloetens (FC), Ann 

Daems (AD), Johan Van Puymbrouck (JVP), Anneleen Witpas (AW), Daniël De Jaeger 

(directeur; DDJ), Katrien Blommaert (kinderverzorgster; KB) 

VERONTSCHULDIGD: Michael Bekaert (MB), Rosita Duchesne (RD), Kathleen van 

Geertruy (leerkracht 1LJ; KvG) 

AFWEZIG: Siegfried Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel (BVM), Iris Walbers (IW)

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.
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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. Schoolfeest (za 28-05-2016)

Het schoolfeest zal dit jaar doorgaan op zaterdag 28-05-2016. Thema is nog niet 

gekend. De werkgroep “schoolfeest” van de OV wordt opgericht met KS en EC als 

(bevestigde) leden. Andere vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij KS.

4. Evaluatie spaghettiavond (za 30-01-2016)

De spaghettiavond was een zeer groot succes. Er waren duidelijk meer inschrijvingen 

dan vorig jaar: 222 volwassenen en 89 kinderen tov. 140 volwassen en 82 kinderen 

tijdens de editie van het schooljaar 2014-2015. De organisatie verliep supervlot en er 

hebben zich nergens problemen voorgedaan. De opbrengst bedraagt momenteel 

3559,98 € maar de factuur van Subli moet er nog van afgetrokken worden. Vorig jaar 

heeft de spaghettiavond 2267 € opgebracht. De volgende onderwerpen werden nog 

aangehaald tijdens de vergadering:

 Er was voor deze editie maar één elektrische au bain marie machine. Bij 

momenten waren er lange rijen maar de bediening ging vlot vooruit. We hebben 

niet het gevoel dat het wachten als een last ervaren werd bij de bezoekers.

 Er waren een 8-tal gezinnen waarvoor er niet onmiddellijk een tafel beschikbaar 

was. We hadden de indruk dat de gemeente minder tafels geleverd had dan 

vorig jaar.
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 De opgeschepte porties waren relatief groot (vooral die van de kinderen), maar 

de gemaakte hoeveelheden kwamen zo goed als perfect uit. Er werden op het 

einde nog enkele potten vegetarische saus verkocht.

 Er waren meer inkomsten van sponsoring t.o.v. de vorige editie.

 Axel (= echtgenoot van IW) heeft laten weten dat het de laatste keer was dat we

op hem konden rekenen voor het maken van de spaghettisaus (aangezien hij zo 

goed als geen enkel weekend thuis is). EC heeft al onmiddellijk een vervangkok 

kunnen strikken voor de volgende spaghettiavond (kok van Imeldaziekenhuis).

 Er werd uiteindelijk besloten om te werken met drankkaarten i.p.v. met twee 

bestelformulieren (één op de tafel en één aan de kassa). Dat verliep zeer vlot. 

De ouders zijn deze werkwijze ook al gewoon van de schoolfeesten. 

 Ideeën voor de volgende editie:

◦ We kunnen een tekening op placemats plaatsen en kleurpotloden op tafel 

leggen om de kinderen meer aan de tafels bezig te houden en te voorkomen 

dat ze teveel in de zaal rondlopen.

◦ We kunnen een bakker zoeken om te sponsoren met taarten. 

◦ Er wordt voorgesteld om het beginuur te vervroegen naar 17:00 (i.p.v. 17:30) 

of om te werken met twee eetshiften (waarvoor er op voorhand dient 

ingeschreven te worden) in een poging om de piekmomenten wat te 

ontlasten.

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

School: Er zal een zakje met één groot wit, één groot bruin en 3 kleine paaseitjes 

voorzien worden voor 88 kleuters (KS), 142 leerlingen (LS) en 5 begeleiders van de 

opvang. Er wordt besloten om geen paaseieren meer te voorzien voor de leesouders. 

De leesouders krijgen op het einde van het schooljaar al een bedanking van de school 

en de paaseieren worden niet als een meerwaarde ervaren.

NB PDC:  De paaseieren voor de school werden aangkocht op zaterdag 20-02-2016 

bij Colruyt Haacht. Ze werden in het OV-kot gezet zodat de leerkrachten de zakjes 
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kunnen maken wanneer het hen uitkomt. Er werden kleine paaseitjes aangekocht 

van het merk Boni i.p.v. Milka. (paasactie)

AI KS: zakjes voor de paasactie school aanvullen indien nodig (paasactie)

AI RD: zakjes met paaslekkers voorzien voor allergiekinderen (paasactie)

Ouders: De zakjes met 100 gr kleine paaseitjes zullen aan dezelfde prijs verkocht 

worden als vorig jaar (3 € per zakje + één zakje gratis per 4 aangekochte zakjes). De 

verkoop zal lopen van maandag 29-02-2016 t.e.m. vrijdag 11-03-2016. De leerlingen 

van het 6LJ zullen helpen inpakken op dinsdag 22-03-2016 van 14:00 tot 15:30 onder 

begeleiding van PDC. 

AI PDC: navraag hulp verwerking paasactie ouders aan Linda/Eva (paasactie)

NB PDC: Is er een bezwaar tegen het aankopen van Boni paaseieren voor de 

paasactie ouders? Ze kunnen voorgeproefd worden op aanvraag... Ze zijn gevoelig 

goedkoper en zitten in zakjes van 250 gr waardoor er beter gedoseerd kan worden 

bij de aankoop ervan. (paasactie)

6. Opvang 

QR-codes: De extra QR-codes moeten nog afgeprint worden.

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

Registratiesysteem: We hebben een email ontvangen van de sportfunctionaris van de 

gemeente Haacht (Annemie Janssens, mama van Brent, Kobe en Daan). Ze zijn op 

zoek naar een alternatief voor Grabbis voor de verwerking van de inschrijving van 

sport- en jeugdactiviteiten en hebben informatie gevraagd over het registratiesysteem

van de opvang. We gaan ze doorverwijzen naar Kristiaan.

AI KS: Annemie Janssens doorverwijzen naar Kristiaan (opvang)

Fiscale attesten: Het implementeren van de automatisch aanmaak van de fiscale 

attesten is klaar. KS vraagt of het mogelijk is om er een digitale handtekening onder te

laten zetten.

VV Kristiaan: mogelijkheid digitale handtekening voor fiscale attesten? (opvang)
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7. Klusjesteam

Zandbak: Er werd een email gestuurd naar Meeussen b.v.b.a. met de afmetingen van 

de beschikbare plaats en de vraag hoe die oppervlakte het beste opgevuld zou kunnen

worden met speeltuigen. We wachten nog op antwoord. Er wordt voorgesteld om de 

vernieuwing van de speelplaats van de KS te koppelen aan de aanschaf van een nieuw

speeltoestel voor de speelplaats van de LS in een poging om een korting te kunnen 

afdingen. Er wordt gevraagd aan de leerkrachten van de LS om een concept voor te 

stellen voor de vervanging van het huidige speeltoestel.

VV SJ: werd firma Kompan al gecontacteerd voor vervanging zandbak KS? 

(klusjesteam)

AI DDJ: firma Kompan laten komen voor KS en LS (klusjesteam)

VV leerkrachten LS: concept voor vervanging speeltoestel LS? (klusjesteam)

Pingpongtafel:  De plastieken steun van één van de netjes van de pingpongtafels is al 

stuk. Er zal opgezocht worden of dat nog onder de garantie valt. De pingpongtafels 

werden eind vorig schooljaar aangekocht bij Decathlon.

AI KC: onderhandelen Decathlon voor netje pingpongtafel (klusjesteam)

8. Digitaal systeem voor briefjes

Het huidige schooljaar wordt beschouwd als een overgangsjaar voor het digitaliseren 

van de communicatie tussen de school en de ouders. Op het einde van dit schooljaar 

zal het huidige systeem van klaspost op de website van de school met het schoolteam 

geëvalueerd worden. DDJ geeft aan dat de combinatie met papieren briefjes sowieso 

zal blijven aangezien er nog steeds ouders zijn zonder internettoegang thuis. De keuze

tussen digitale en papieren communicatie zou wel aangeboden kunnen worden, maar 

bij de keuze voor de digitale communicatie mag er echter niet van uitgegaan worden 

dat de ouders elke dag op de website van de school gaan kijken. Als de website 

ogenschijnlijk niet verandert, moedigt dat de ouders immers ook niet aan om de 

website te blijven raadplegen. Er zou wel kunnen overwogen worden om één email per
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dag naar de ouders te sturen waarin alle communicatie met de school gebundeld 

wordt.

Er wordt uitvoerig gediscussieerd over de voor- en nadelen van het reeds bestaande 

systeem aangeboden door “Gimme”. Als we er gebruik van willen maken moet het 

alleszins eerst voorgelegd worden aan het schepencollege. DDJ verwacht dat de 

reklame van de lokale middenstand die erop verschijnt een struikelblok zal vormen 

aangezien het in strijd is met de neutraliteit van gemeentescholen. We kunnen echter 

een lijst van gemeentescholen voorleggen die al gebruik van maken van dit systeem...

AI EC: informatie over Gimme doorsturen naar DDJ (digitaal systeem)

9. Varia (deel1) 

 Verkeersveiligheid: De volgende problemen i.v.m. veiligheid in de 

schoolomgeving werden aangekaart:

◦ Er wordt veel aan “kiss-and-ride” gedaan voor de poort van de LS.

◦ Er zijn nog veel auto's die tot aan de poort van de KS komen. 

◦ Er werd ooit een aanvraag ingediend om Octopuspalen te plaatsen aan de 

school maar die aanvraag is geweigerd omdat de gemeente zich daarvoor 

moet engageren. 

◦ Het zou nuttig zijn om een zebrapad aan te leggen recht voor de schoolpoort 

(ook al is het strikt genomen niet nodig in zone 30). Het zou alleszins moeten

voorkomen dat auto's daar blijven stilstaan.

 Kabouterpad: Het is niet duidelijk of het idee van betonnen kabouters haalbaar 

is. Het lijkt meer realistisch om houten figuren op de muur te bevestigen. Die 

figuren zouden eventueel aangemaakt kunnen worden tijdens een 

pedagogische studiedag.

 Kerstkaartenactie: De kerstkaartenactie heeft dit schooljaar 2123.00 € 

opgebracht (t.o.v. 2103.00 € vorig schooljaar).
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 Baby: Voormalig vast lid Eef Heyligen is op 07-02-2016 bevallen van een zoontje

Bowie.

 Enquête: De vragen voor de enquête over de opvang moeten nog doorgestuurd 

worden naar DDJ vóór dinsdag 24-02-2016.

AI KS: vragen enquête over opvang doorsturen naar DDJ (varia)

 Werken aan de turnzaal: De zijwand van de turnzaal werden opnieuw bekleed 

met leien. De lichtstraat zou ook nog hersteld moeten worden. De werken waren

oorspronkelijk ingepland tijdens de krokusvakantie maar door het slechte weer 

werden de werken uitgesteld. DDJ was er niet van op de hoogte gebracht dat 

deze werken zouden doorgaan tijdens de lessen maar heeft hiervoor 

verontschuldigingen ontvangen. Tijdens de werken werden er geen lessen 

gegeven in de containerklassen.

(KB verlaat de vergadering om 21:40)

DEEL 2 (OV)

10. Huishoudelijk reglement OV

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

te brengen aan het huishoudelijk reglement. KS heeft de aangepaste versie van het 

huishoudelijk reglement vergeleken met een voorbeeld van KOOGO maar dat 

voorbeeld is niet ontworpen voor een v.z.w. De volgende dingen zouden nog 

toegevoegd kunnen worden:

 gedragscode en attitude (altijd een wij-verhaal en geen ik-verhaal; geen 

individuele levensbeschouwelijke en/of politieke overtuigingen; positieve 

benadering; discretie; respect; enz.),

 aangeven wat de communicatiekanalen van de OV zijn,

 aangeven wie er volmacht heeft op de bankrekening van de OV.

We moeten nu eerst wachten op feedback van DDJ en het schoolbestuur.
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AI DDJ + schoolbestuur: feedback op aangepaste versie huishoudelijk reglement 

(huishoudelijk reglement)

(DDJ verlaat de vergadering om 21:55)

11. Multimedia

Toegangspunt internet: Er werden twee timers besteld voor de toegang van wifi zodat 

er voor gezorgd kan worden dat er enkel internettoegang is tijdens het in- en 

uitscannen van de opvang. We hebben de toelating van de directie om de installatie 

ervan verder te regelen met meester Gilbert.

Provider: De school gaat overstappen van Proximus naar Telenet waardoor het IP adres

zal veranderen.

Draaiboeken: Er wordt gevraagd naar feedback over alle activiteiten van de OV om het

te kunnen integreren in de draaiboeken van de activiteiten.

AI AW: draaiboek boekenbeurs maken (multimedia)

AI OV: feedback activiteite OV voor integratie in draaiboeken (multimedia)

12. Financieel overzicht januari 2016

 Inkomsten: 7143.26 €, waarvan 1477.00 € (opvang), 1040.00 € (kerstkaarten), 

4319.00 € (spaghettiavond)

 Uitgaven: 4234.73 €, waarvan 3244.00 € (kerstkaarten), 254.00 € (tutti frutti), 

321.00 € (opvang), 357.00 € (spaghettiavond)

13. Varia  (deel 2)

 geen items.

De vergadering wordt afgesloten om 22:25.
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14. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 08-03-2016 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.  Schoolfeest (za 28-05-2016)

4.  Paasactie (maandag 29-02-2016 tot vrijdag 25-03-2016)

5.  Opvang

6.  Klusjesteam

7.  Digitaal systeem voor briefjes

8.  Huishoudelijk reglement OV

9.  Terugkoppeling schoolraad (di 23-03-2016)

10.  Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht februari 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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