
Verslag werkvergadering 08-03-2016

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

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

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Michael Bekaert (MB), Bart Vanmeensel (BVM), 

Johan Van Puymbrouck (JVP)

Nieuw lid: Bert Verhulst

Extra: Gilbert Vanhove (IC-coördinator; GV)

VERONTSCHULDIGD: Fleur Cloetens (FC), Ann Daems (AD), Rosita Duchesne (RD), 

Iris Walbers (IW), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Anneleen Witpas (AW),  Mathias 

Vrebosch (leerkracht LO)

AFWEZIG:  Koen Ceulemans (KC), Siegfried Jorssen (SJ), leerkracht KS

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
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De vergadering wordt geopend om 20:10. Aangezien er een nieuw lid is, beginnen we 

met een korte voorstellingsronde.

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)

Aangezien er geen leerkrachten aanwezig zijn op de vergadering, kan er niet veel over

het schoolfeest gezegd worden. Er bestaat een draaiboek van de organisatie van het 

OV stuk van het schoolfeest.

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

School: De paaseieren voor de school werden aangekocht op zaterdag 20-02-2016 bij 

Colruyt Haacht. Ze werden in het OV-kot gezet zodat de leerkrachten de zakjes kunnen

vullen wanneer het hen uitkomt. Er werden kleine paaseitjes aangekocht van het merk 

Boni i.p.v. Milka. 

AI KS: puntzakken voor de paasactie school bijkopen indien nodig (paasactie)

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

Ouders: Linda/Eva zullen de verwerking van de bestellingen van de paasactie bij de 

ouders opnieuw voor hun rekening nemen. De aanwezigen konden kleine paaseitjes 

van het merk Boni proeven. De Boni paaseieren hebben als grote voordelen dat ze:
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 verkocht worden in zakjes van 250 gr. Daardoor kan er veel beter gedoseerd 

worden dan met Milka paaseieren die in zakken van 1 kg verkocht worden) en is 

er bijgevolg minder risico voor grote overschotten,

 gevoelig goedkoper zijn dan de Milka paaseieren:

Boni Milka

◦ melkchocolade –------------- 6.980 € 13.720 €

◦ witte chocolade –------------ 6.980 € 14.970 €

◦ melkchocolade-praliné –--- 9.472 € 13.720 €

De nadelen van Boni paaseieren zijn dat:

 ze over het algemeen toch nog als iets minder lekker beschouwd worden dan de 

Milka paaseieren,

 er minder verschillende soorten Boni paaseieren zijn en er dus minder variatie 

kan aangeboden worden,

 er sommige ouders ontgoocheld gaan zijn omdat ze er mogelijk van uitgaan dat 

de zakjes terug gevuld zullen worden met Milka paaseieren. Het zou kunnen zijn 

dat er daarom vanaf volgend schooljaar een aantal ouders zullen afhaken.

Er wordt besloten om voor de paasactie voor de ouders toch paaseieren van het merk 

Boni te kopen.

AI Linda/Eva: verwerking bestelformulieren paasactie ouders (paasactie)

AI PDC: aankoop Boni paaseieren voor paasactie ouders (paasactie)

AI PDC: vullen zakjes paasactie ouders tezamen met leerlingen 6LJ op dinsdag 22-

03-2016 tussen 14:00 en 15:30 (paasactie)

5. Opvang 

Er worden sinds januari 2016 twee begeleiders voorzien voor de voorschoolse opvang. 

Om dat te kunnen realiseren wordt één van de vrijwilligers ook 's morgens ingezet 

waardoor die vrijwilliger nu meer uren presteert. Aangezien de andere vrijwilliger 

hetzelfde bedrag krijgt moet die ook meer uren presteren om het eerlijk te houden. Die

extra uren worden afgesnoept van een PWA'er die nu zodanig weinig uren heeft dat ze 
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erover denkt om ermee te stoppen omdat het zo goed als niets meer opbrengt. Er 

werd een mogelijke herverdeling van de uren voorgesteld om ervoor te zorgen dat de 

werkverdeling terug meer in evenwicht is.

Wifi: GV is er geen voorstander van om de wireless connectie continu op te zetten om 

de schoolkinderen niet onnodig in straling te zetten, ook al is het (nog) niet bewezen 

dat dit schadelijk is voor hun gezondheid. Er zijn al landen waar er géén wifi mag 

gebruikt worden in (kleuter)scholen. Daarom wordt er voorgesteld om de wireless 

connectie enkel op te zetten op de momenten dat de begeleiders van de opvang 

internet nodig hebben om de gegevens van de registratie van de kinderen weg te 

schrijven. Momenteel kan dit enkel in de LS maar het zou nuttig zijn om voor die 

doeleinden ook wifi te voorzien in de KS. JVP heeft twee timers aangekocht die 

hiervoor gebruikt kunnen worden: één voor de LS (in de refter) en één in de KS (in de 

rode klas). GV geeft de OV de toelating om de beschikbare poorten te gebruiken voor 

deze timers. EC heeft de uren dat de wifi zou moeten aanstaan doorgegeven aan JVP 

zodat hij de timers kan instellen.

Fiscale attesten: EC heeft de automatische aanmaak van de fiscale attesten nog 

verder gecontroleerd en heeft nog enkele bedenkingen:

 Het automatisch invoeren van een digitale handtekening van KS komt in orde. 

 De boetes die ouders moeten betalen omdat ze hun kinderen te laat komen 

ophalen worden niet meegerekend voor de fiscale attesten (dat geeft een 

maximaal verschil van 3.50 €), maar dat hoeft ook niet (boetes die mensen 

moeten betalen bij het te laat afbetalen van schijven van een lening kunnen ook

niet fiscaal afgetrokken worden). 

 Opvang van kinderen is fiscaal aftrekbaar tot de dag waarop ze 12 jaar worden. 

Dat werd correct geïmplementeerd behalve bij de kinderen die 12 jaar 

geworden zijn in 2015 en waarvan bepaalde facturen uit 2014 pas in 2015 

betaald werden.  Die facturen worden momenteel niet mee in rekening gebracht

(terwijl dat wél het geval is bij de andere kinderen).  
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EC heeft uiteindelijk toch een spreadsheet gemaakt met een overzicht van de fiscaal 

aftrekbare bedragen voor alle kinderen van de school.

AI EC: probleem fiscale attesten kinderen 12 jaar doorgeven aan Kristiaan (opvang)

6. Klusjesteam

Speelplaatsen: We hebben geen informatie ontvangen van SJ over eventuele contacten

met de firma Kompan. KS heeft daarom zelf naar de firma Kompan gebeld. Ze komen 

op vrijdag 11-03-2016 om 13:00 kijken in de school. Er is ondertussen al een 

medewerker van Meeussen b.v.b.a. langsgeweest. Binnen 3 weken zullen er enkele 

ontwerpen klaar zijn voor beide locaties (vervanging zandbak KS en speeltoestel LS) 

die ze willen komen presenteren indien gewenst. Er zal gekozen moeten worden 

tussen houtschors (onderhoudsgevoelig) of een soort van zand met kunstgras bovenop

(geen onderhoud nodig). We kunnen de kosten aanzienlijk verlagen door het ledigen 

en terug opvullen van de zandbak zelf te doen (besparing van 3000 €). De plaatsing 

van de speeltoestellen en de keuring ervan doet de firma. Het zal tijdens een 

schoolvakantie moeten gebeuren.

Pingpongtafel: Er is geen informatie over de vervanging van het netje van de 

pingpongtafel. 

AI KC: onderhandelen Decathlon voor netje pingpongtafel (klusjesteam)

7. Digitaal systeem voor briefjes

In het begin van dit schooljaar is er een overleg geweest tussen GV en de 

schooldirectie over de communicatie met de ouders. Er werd ook gediscussieerd over 

de beschikbare software “Gimme”. Het gebruik van Gimme is gratis maar er staat 

reclame op van de lokale middenstand. Om er gebruik van te maken moeten de 

ouders zich registreren, maar niet iedereen kan dat. Daarom werd er besloten om de 

briefjes op de website van de school te plaatsen. Een deel van de website werd 

daarvoor overgezet naar Wordpress zodat de leerkrachten de briefjes gemakkelijk op 

de website zouden kunnen plaatsen. Veel mensen hebben echter de voorkeur om 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 5



verwittigd te worden als er iets op de website verschenen is. Dat zou eenvoudig 

kunnen door de kinderen een kruisje te laten plaatsen in hun agenda om te vermijden 

om te moeten werken met e-mails. E-mail heeft immers als nadelen dat:

 de ouders overspoeld zouden kunnen worden door alle individuele e-mails 

(Gimme kan je zo instellen dat je maximaal één e-mail per dag ontvangt die alle 

individuele berichten van die dag bundelt),

 een verandering van e-mail adres niet altijd wordt doorgegeven door de ouders.

JVP heeft informatie opgezocht over de mate waarin gezinnen toegang hebben tot 

computers en het internet. 95% van de kinderen hebben thuis een computer waarvan 

er 94% zijn met een internetaansluiting. Dus 89.3% van de gezinnen hebben internet 

thuis. De resultaten dateren van enkele jaren geleden en houden geen rekening met 

smartphones, dus het geeft ongetwijfeld nog een pessimistischer beeld dan de huidige

situatie. GV heeft in 2013 in Toverveld (een school uit onze scholengemeenschap) 3 

keer geprobeerd om alle e-mail adressen in te geven en up-to-date te houden. Bij wijze

van test had hij een e-mail gestuurd met de vraag om te antwoorden maar slechts 

30% van de ouders hebben hierop gereageerd... 

GV gaat JVP een beheerdersaccount van de website van de school geven om samen te 

kunnen uitzoeken hoe het gebruik van de website voor het plaatsen van briefjes naar 

de ouders verder geoptimaliseerd kan worden.

AI GV: beheerdersaccount website school voor JVP aanmaken (opvang)

8. Huishoudelijk reglement OV

Aangezien noch DDJ, noch de schepen van onderwijs aanwezig zijn op de vergadering 

wordt dit agendapunt uitgesteld tot de volgende vergadering.

9. Terugkoppeling schoolraad (di 23-02-2016)

PDC geeft een kort overzicht van de belangrijkste punten die besproken werden tijdens

de vergadering van de schoolraad van dinsdag 23-02-2016 (zie bijlage 1 voor het 

volledige verslag).
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10. Verkeersveiligheid

Fluovestjes: De actie rond de fluovestjes zou altijd moeten gelden. DDJ heeft een 

ochtend aan de schoolpoort gestaan om de kinderen die hun fluovestje wel/niet 

aanhadden een “thumbs up/down” te geven en dat heeft een positieve invloed gehad 

op het dragen van de fluovestjes.

Sensibiliseren ouders: Ook de ouders moeten gesensibiliseerd worden. Er is geen 

uitdrukkelijk parkeerverbod aan de inkompoort van de school, maar er zou 

verduidelijkt moeten worden wat er wel en niet veilig is. We zouden de mentaliteit van 

de ouders kunnen proberen te veranderen door de volgende acties:

 het inschakelen van verkeersouders en kinderen voor het geven van groene/rode

kaarten voor goed/slecht parkeren. Er zijn voorbeelden te vinden op het internet 

van toepasselijke spreuken die op de kaarten geplaatst kunnen worden.  Er 

wordt besloten om een dergelijke actie volgende week 's morgens te organiseren

aan de LS. EC, KS en JVP kunnen hiervoor komen. We gaan de actie aankondigen 

met een brief. De actie zal nog eens onaangekondigd in april herhaald worden.

 het schilderen van een zebrapad/witte vierkanten aan de inkompoort van de 

school zodat het duidelijk is dat je daar niet mag blijven stilstaan.

Schoolpoort KS: De aanwezigen vragen zich af of er toezicht is aan kleine poort van de

LS op het einde van de schooldagen...

11. Varia (deel1) 

 Kerstkaartenactie: Er werd één puzzel te weinig geleverd. Deze puzzel werd 

bijbesteld en direct geleverd.
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 Warme maaltijden: Er wordt opgemerkt dat er geregeld warme maaltijden 

worden geserveerd zonder groenten (bv. frietjes met curryworst). Er wordt 

gevraagd om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt (bv. door wat sla en 

tomaatjes toe te voegen). 

DEEL 2 (OV)

12. Multimedia

Niets te melden.

13. Financieel overzicht februari 2016

 Inkomsten: 2153.15 €, waarvan 1938.00 € (opvang), 27 € (spaghettiavond), 

188.00 € (tutti frutti)

 Uitgaven: 3477.26 €, waarvan 2940.00 € (opvang), 209.44 € (paasactie), 66.75 

€ (spaghettiavond), 260 € (tutti frutti)

De opbrengst van de spaghettiavond bedraagt 3600 € (t.o.v. 2267 € vorige editie).

14. Varia  (deel 2)

 Pesten: Er zijn momenteel klachten over pesten in verschillende klassen van de 

LS. De reacties van de leerkrachten bij dergelijke klachten zijn divers. De 

aanwezigen vragen zich daarom af de school een duidelijk pestbeleid heeft. Er 

wordt voorgesteld om een gespreksavond rond “pesten” te organiseren.

VV DDJ: is er een pestbeleid op de school? (varia)

De vergadering wordt afgesloten om 23:10.
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15. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 12-04-2016 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.  Evaluatie paasactie (maandag 29-02-2016 tot vrijdag 25-03-2016)

5.  Infoavond 

6. Opvang

7.  Klusjesteam

8.  Digitaal systeem voor briefjes

9.  Huishoudelijk reglement OV

10.  Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht maart 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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