
Verslag werkvergadering 12-04-2016

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), Rosita

Duchesne (RD), Bart Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP), Anneleen Witpas

(AW), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Chris Schoovaerts (leerkracht 3LJ; CS), Sandra

Vanberlamont (leerkracht IK; SVB)

VERONTSCHULDIGD:  Michael  Bekaert  (MB),  Fleur  Cloetens (FC),  Siegfried  Jorssen

(SJ), Bert Verhulst (BV)

AFWEZIG: 

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. 

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)

Werkgroep: De werkgroep “schoolfeest” zal samenkomen op dinsdag 19-04-2016 om

16:30.

School: Het schoolfeest wordt dit jaar georganiseerd als een “crazy kleurenfestival”.

Juf.  Lisa  heeft  een  ontwerp  van  de  affiche  gemaakt  maar  er  moeten  nog  enkele

wijzigingen  doorgevoerd  worden  (zoals  het  vergroten  van de  datum).  De  kinderen

zullen een zwart-wit versie meekrijgen die ze zelf kunnen inkleuren en voor het raam

hangen.  De  leerkrachten  hebben  al  aan  de  volgende  activiteiten  gedacht:  crazy

haartooi,  crazy tattoo,  crazy mandala's,  crazy schminken,  crazy krijttekenen,  crazy

ballonnen plooien, crazy bewegingen (met hoepels), spellen (mikado, twister, 4 op een

rij; van 14:00 tot 16:00), ballonnen met helium (als afsluiter van het schoolfeest zullen

de  ballonnen  gezamenlijk  opgelaten  worden  vanop  het  sportveld;  er  hangt  een

ballonnenwedstrijd aan  vast),  handafdruk  op  triplex  plaat  (die  wordt  opgehangen

onder het afdak om meer kleur te brengen), springkasteel (navragen of het nog kan

gehuurd  worden  van  het  frietboerke),  ballenbad  (moet  nagevraagd  worden),

optredens/aankondiging (van 16:30 tot 18:00), muziek, crazy popcorn, crazy coctails,

crazy racketijsjes. Voor de deelname aan de activiteiten zullen er bandjes van 6 €

verkocht worden. Er wordt nog gediscussieerd over de volgorde van de spellen en de
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optredens maar er wordt besloten om de volgorde te houden zoals ze oorsponkelijk

voorgesteld werd want elk scenario heeft zijn voor- en nadelen.

OV: Er werden al tafels en stoelen telefonisch besteld bij Swinnens.

AI KC: navragen voor springkastelen/ballenbad bij frietboerke (schoolfeest) 

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

De verwerking van de bestellingen werd gedaan door Linda. Er werden in totaal 444

zakjes besteld (dat is een daling van 158 zakjes t.o.v. het schooljaar 2014-2015). Met

de hoeveelheidskortingen ingecalculeerd komt dit overeen met 1092 € inkomsten (dat

is een daling van 381 € t.o.v. het schooljaar 2014-2015).

Er  werden  Boni  paaseieren  aangekocht  bij  Colruyt  Haacht  op  19-03-2016 hetgeen

241.96 € heeft  gekost (t.o.v.  839.28 € in het schooljaar 2014-2015).  De paaseitjes

werden ingepakt op dinsdag 22-03-2016 met behulp van de leerlingen van het 6LJ en

juf. Lisa. Er werd in elk zakje een mengeling van de volgende paaseitjes gestoken:

- 3 melkchocolade (art.nr 19271; blauw),

- 3 witte chocolade (art.nr 19271; zilver),

- 3 pure chocolade (art.nr 19731; rood), 

- 2 melkchocolade praliné (art.nr 19535; paars), 

- 1 melkchocolade crispy (art.nr 19277; licht blauw). 

Het inpakken heeft  in totaal  ongeveer anderhalfuur geduurd.  De paaseitjes werden

onmiddellijk met de kinderen meegegeven. 

Ondanks dat er aanzienlijk minder zakjes werden verkocht heeft de paasactie meer

opgebracht: 590.84 € t.o.v. 376.35 € vorig schooljaar. De brief van de paasactie werd

enkel meegegeven met de oudste kinderen wat misschien voor een deel kan verklaren

waarom er minder zakjes verkocht werden... of zouden de mensen gewoon gezonder

willen leven?
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5. Gespreksavond (do 28-04-2016)

Op donderdag  28-04-2016 organiseert  de  OV een gespreksavond over  pesten.  We

hebben Jan Coppieters uitgenodigd om een voordracht “Toch mijn kind niet!” te komen

geven.  Hij  heeft  de  presentatie  al  doorgestuurd  en juf.  Christel  heeft  al  een goed

gesprek met hem gehad. Zij zal na de voordracht uitleg geven over het pestbeleid op

de school. Voor de voordracht zijn er een beamer, een scherm, een internetverbinding

en boxen voor  geluid  nodig.  Aangezien die  benodigdheden voorhanden zijn  in  het

klaslokaal van het 4LJ en dat klaslokaal bovendien vrij  is, wordt er besloten om de

gespreksavond daar te laten doorgaan. We verwachten niet dat de opkomst groter zal

zijn  dan  de  capaciteit  van  een  klaslokaal  maar  we  zullen  werken  met  een

inschrijvingsstrook zodat er indien nodig nog extra stoelen vanuit de refter voorzien

kunnen worden.  Achteraf  kan er  eventueel  nog drank aangeboden worden aan de

aanwezigen. Ook de leerkrachten zullen uitgenodigd worden voor de gespreksavond.

AI KS: uitnodigingsbrief met inschrijvingsstrookje (gespreksavond)

NB  KS:  aangezien  er  op  woensdag  27-04-2016  een  infoavond  is  vanuit  de

gemeente over de resultaten van de welzijnsbevraging bij de leerlingen van het 4-

5-6LJ  voor  alle  scholen  van  Haacht  samen  zal  de  gespreksavond  over  pesten

verplaatst worden naar maandag 09-05-2016 (gespreksavond)

6. Opvang 

Sociale kaart:  https://www.desocialekaart.be/ is een website met een overzicht van

voorzieningen  uit  de  welzijns-  en  gezondheidssector  in  de  Vlaamse  provincie  en

Brussel. Sinds kort staat "Buitenschoolse Opvang GBS 't Haegje” er ook op vermeld. 

Wifi: De wireless connectie in de KS werkt goed maar vandaag was er een probleem

die mogelijk het gevolg is van de overgang naar het zomeruur. JVP gaat het nakijken.

AI JVP: probleem Wifi in KS nakijken (opvang)

NB JVP: de klok stond inderdaad nog op een fout uur, ze werd intussen juist gezet

(opvang)

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 4

https://www.desocialekaart.be/
https://www.desocialekaart.be/buitenschoolse-opvang-gbs-t-haegje-534009


Uitstappen: Moeten broers en zussen van leerlingen die vóór 8:30 op school moeten

zijn omwille van een uitstap opvang betalen als ook zij vroeger aan de school worden

toevertrouwd? Er wordt besloten dat enkel de leerlingen die effectief op uitstap gaan

vrijgesteld  worden  van  betaling.  DDJ  gaat  voorstellen  dat  de  leerkrachten  van  de

betrokken klassen de begeleiders van de opvang hiervan op de hoogte zullen brengen

op de dag van de uitstap zelf om misverstanden te vermijden. 

7. Klusjesteam

Klussen: Er werden deze maand enkele klusjes opgeknapt:

 Het kabouterpad werd verfraaid door het ophangen van de houten kabouters die

gemaakt werden door de leerkrachten tijdens de pedagogische studiedag (KC).

 Er werden twee picknicktafeltjes in elkaar gestoken (MB).

Er zal nog een lijst met enkele op te knappen klussen doorgegeven worden aan het

klusjesteam. 

Klaslokalen: De leerkrachten van de LS hebben gevraagd of het mogelijk zou zijn om

hun klaslokalen te herschilderen. Deze schilderactie zou dan best doorgaan tijdens de

laatste twee weken van de zomervakantie aangezien de speelpleinwerking stopt na

17-08-2016. Aangezien het herschilderen van klaslokalen een niet te onderschatten

klus is gaan de leden van de OV hiermee akkoord op voorwaarde dat de leerkrachten

zelf ook komen helpen en dat er een bredere oproep tot hulp geplaatst wordt bij de

ouders.

AI leerkrachten: organisatie schilderactie klaslokalen met oproep hulp bij ouders

(klusjesteam)

Speelplaatsen: Volgens de laatste plannen worden er voor de vervanging van de grote

zandbak op de speelplaats van de KS aparte kleine zandbakjes en een speeltoestel

voorzien. Er zijn twee offertes voor speeltoestellen (Meeussen en Kompan). DDJ merkt

op dat het niet nuttig is om een speeltoestel te nemen met dezelfde handelingen die al

voorzien zijn bij de andere speeltoestellen. Bovendien is er meer nood aan iets voor de

kleinere kleuters. SJ en JVP zouden opnieuw moeten samenzitten met de leerkrachten
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van de KS om duidelijk af te spreken wat de wensen zijn (na de personeelsvergadering

van donderdag 21-04-2016). Indien nodig wil DDJ het initiatief overnemen van SJ.

AI KS: offertes speeltoestellen doorsturen naar leerkrachten (klusjesteam)

AI SJ & JVP: samen met leerkrachten KS wensen speelplaats opstellen (klusjesteam)

Pingpongtafel: Er is geen informatie over de vervanging van het pingpongtafelnetje. 

AI KC: onderhandelen Decathlon voor netje pingpongtafel (klusjesteam)

8. Huishoudelijk reglement OV

De hernieuwde versie van het huishoudelijk reglement van de OV (zie bijlage 1) werd

doorgestuurd  naar  de  schepen  van  onderwijs  (Nico  Bogaerts:  NB).  Hij  had  twee

opmerkingen en hij stelt de volgende wijzigingen voor:

 Een herformulering van Art. 8 tot:

    “Via de schoolraad kan de oudervereniging adviesbevoegdheid uitoefenen. De

    schoolraad heeft recht op informatie of recht op inzage van documenten van

    de school. Dit recht op informatie of recht op inzage kan niet worden 

    uitgeoefend ten aanzien van:

    1° vragen die kennelijk onredelijk zijn;

    2° aanvragen met betrekking tot documenten die niet af of onvolledig zijn;

    3° gegevens die krachtens een decreet of wet onder de geheimhoudingsver-

          plichting vallen;

    4° informatie van persoonlijke aard tenzij de betrokkene er vooraf schriftelijk   

          mee akkoord gaat;

    5° documenten met betrekking tot een strafsanctie, een administratieve 

          sanctie of een tuchtmaatregel;

    6° documenten die gegevens bevatten die door derden werden verstrekt 

          onder het beding dat ze vertrouwelijk blijven.” 

NB begrijpt niet in welke gevallen de OV adviesbevoegdheid zou moeten krijgen. Het

officiële  adviesorgaan,  waarin  de  oudervereniging  vertegenwoordigd  is  door  twee

ouders, is en blijft de schoolraad. Het staat de leden van de OV vrij om informeel te
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overleggen met directie en schoolbestuur over elk idee. Het is niet duidelijk voor welke

documenten de leden van de OV inzage zou willen krijgen. Het inzagerecht bestaat

enkel voor het adviesorgaan (= de schoolraad). De voorgesteld wijziging van Art. 8

wordt aanvaard.

 Art.  11  luidt:  “De  penningmeester  beheert  de  financiële  middelen  van  de

vereniging en houdt de boekhouding bij. Hij/Zij maakt maandelijks een financieel

verslag op dat  wordt  goedgekeurd tijdens  de  Werkvergaderingen en stelt  de

rekeningen  en  het  budget  op  die  goedgekeurd  worden  tijdens  de  eerste

Algemene Vergadering van het werkjaar.” 

NB  vindt  deze  werkwijze  goed  omdat  zo  de  financiële  transparantie  wordt

gegarandeerd. Hij zou er echter aan willen toevoegen dat de saldi van de zicht- en

spaarrekeningen van de OV ook worden gerapporteerd tijdens de werkvergaderingen

maar dat de OV het alleenrecht behoudt over beslissingen over de besteding ervan (in

overleg met de directie wat betreft de initiatieven). Transparantie inzake beschikbaar

budget tussen OV en de directie is voor hem een must. Ons standpunt hierover blijft

echter hetzelfde. De gevraagde aanvulling zal bijgevolg niet doorgevoerd worden. 

KS gaat de besluiten over de opmerkingen over het huishoudelijk reglement van de OV

overmaken aan NB.

AI KS: beslissingen overmaken aan Nico Bogaerts (huishoudelijk reglement OV)

9. Verkeersveiligheid

Fluovestjes: Er wordt voorgesteld om het dragen van fluovestjes te controleren bij het

verlaten  van  de  klas.  Kinderen  zonder  fluovestje  krijgen  een  stempel  op  een

sanctiekaart.  Er  wordt  verwacht  dat  de  fluovestjes  het  hele  schooljaar  gedragen

worden en  dus niet enkel tijdens de donkere maanden (geen verwarring mogelijk). Dat

is het gezamelijke standpunt van het leerkrachtencorps en de OV. Het zou ideaal zijn

mochten er ook ouders van buiten de OV willen meewerken aan deze actie. Er zal

tijdens de infoavond in september gevraagd worden of er ouders zijn die willen komen

helpen bij het aandoen van fluoverstjes bij de kleutertjes.
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Sensibiliseren  ouders: Er  zouden  een  octopuspaal  en  een  zebrapad  voor  de

schoolpoort komen. De actie met rode en groene kaarten heeft effect gehad. Er wordt

voorgesteld  om  verkeersouders/grootouders  in  te  schakelen  om  deze  actie  meer

permanent te laten doorgaan om zo een duurzame verandering in het gedrag van de

ouders te kunnen realiseren.

Toezicht speelplaats:  Naar aanleiding van enkele incidenten wordt er gevraagd om

toezicht te voorzien na 15:30 aan de uitgangen van de school om te voorkomen dat

leerlingen ongemerkt de school zouden kunnen verlaten. Vooral aan het kleine poortje

van de LS (richting KS) is vaak geen toezicht. 

10. Varia (deel1) 

 Fietsexamen 6LJ: Het fietsexamen voor de leerlingen van het 6LJ zal doorgaan

op dindag 07-06-2016.  Er wordt gevraagd of  er bereidwillige ouders zijn om

toezicht te komen doen tijdens het fietsexamen. Ze worden verzocht om dit te

laten weten aan DDJ.

AI OV: doorgeven aan DDJ als je kan komen helpen voor fietsexamen (varia)

 Middagmalen: DDJ gaat aan Suzanne doorgeven dat ze erop moet toezien dat er

bij elke maaltijd een minimum aan groenten geserveerd wordt.

AI DDJ: serveren groenten middagmalen doorgeven aan Suzanne (varia)

 Beleid sterke leerlingen: Er wordt gevraagd naar het beleid van de school voor

sterke leerlingen. Om de behoeften van de sterke leerlingen op te vangen wordt

er  gedifferentiëerd  in  de  klas  (door  contractwerk  en  extra  opdrachten).  Het

wordt  besproken  bij  de  klasbesprekingen  welke  leerlingen  zich  vervelen  of

constant snel klaar zijn. De focus van het zorgbeleid van de school ligt echter

niet op de sterke leerlingen maar eerder op de zwakkere leerlingen (keuze van

de school). Het versterken van de sterke leerlingen is bijgevolg de taak van de

klasleerkrachten  en  iedere  leerkracht  doet  dat  op  zijn  eigen  manier.  Bij

bezorgdheid wordt er gevraagd om dit  in eerste instantie te melden aan de
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klasleerkracht.  Er  is  dus  niet  echt  een  beleid  voor  sterke  leerlingen  dat

overgegeven  wordt  van  klas  op  klas,  maar  sommige  leerkrachten  hebben

hierover al wel een bijscholing gevolgd. 

(DDJ, SVB en CS verlaten de vergadering om 22:15; JVP komt binnen om 22:20)

DEEL 2 (OV)

11. Multimedia

Niets te melden.

12. Financieel overzicht maart 2016

 Inkomsten: 3711.37 €,  waarvan 2153 € (opvang),  1092 € (paasactie),  446 €

(tutti frutti)

 Uitgaven: 2199.62 €, waarvan 831 € (spel- en educatief materiaal), 418 € (tutti

frutti),  320  €  (spaghettiavond),  292  €  (paasactie),  260  €  (opvang),  86  €

(tijdschriften)

13. Varia  (deel 2)

 Leden: Iris  Walbers  heeft  laten weten dat  ze om persoonlijke redenen uit  de

oudervereniging wenst te stappen maar dat ze nog wel wil helpen waar ze kan.

We willen haar bij deze oprecht bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren!

 Activiteiten  schooljaar  2016-2017: Tijdens de volgende vergadering zullen  de

activiteiten van het volgend schooljaar gepland worden.

 Papieren bank: PDC heeft een e-mail met reeds vooringevuld formulier met een

“verklaring van de uiteindelijke begunstigde(n)” voor de v.z.w. Oudervereniging

GBS 't Haegje ontvangen van Fintro Blockmans Zakenkantoor n.v. Het formulier

werd ondertekend door de bestuursleden en zal  door AD terug aan de bank

bezorgd worden. 

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

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

schooljaar 2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 10-05-2016 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 gespreksavond (ma 09-05-2016)

5.  Opvang

6.  Klusjesteam

7.  Planning activiteiten schooljaar 2016-2017 

8.  Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

9.  Multimedia

10. Financieel overzicht april 2016

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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