
Verslag werkvergadering 14-06-2016

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

AANWEZIGEN:  Karen  Schouteden  (voorzitter;  KS),  Peter  De  Cat  (secretaris;  PDC),

Michael Bekaert (MB), Rosita Duchesne (RD), Bart Vanmeensel (BVM), Bert Verhulst

(BV), Anneleen Witpas (AW), Lisa Vandevenne (leerkracht in verschillende klassen; LV),

Inge Vranckx (leerkracht 1LJB; IV).

VERONTSCHULDIGD:  Ellen  Camerlinck (penningmeester;  EC),  Fleur  Cloetens (FC),

Koen Ceulemans (KC), Ann Daems (AD), Siegfried Jorssen (SJ), Johan Van Puymbrouck

(JVP), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ).

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. Evaluatie schoolfeest (za 28-05-2016)

Globale evaluatie: We hebben heel veel geluk gehad want het is mooi weer gebleven

tot op het moment dat we moesten beginnen opruimen. De reële opbrengst van het

schoolfeest  is  nog  niet  gekend aangezien  er  nog  enkele  facturen  moeten  betaald

worden, maar de teller staat voorlopig nog op 3,947.48 €. Er wordt geschat dat we op

een reële opbrengst van ongeveer 1,500 € gaan uitkomen.

Werkpunten: Er zijn nog enkele dingen waarmee we rekening kunnen houden tijdens

een volgende editie:

 De witte  tenten  die  als  bar  ingericht  worden  moeten  meer  naar  voor  gezet

worden. Daar waar de tenten nu stonden kon het water niet weglopen waardoor

de medewerkers de hele tijd in een plas gestaan hebben.

 Voor goede koffie zijn er 4 scheppen nodig voor één thermos.

 Aangezien er bijna geen Palm gedronken geweest is, wordt er besloten om dat

tijdens  een  volgende  editie  niet  meer  aan  te  bieden.  Er  zouden  wel  meer

duvelglazen voorzien moeten worden.

 Er wordt besloten om de prijs van de drankkaarten op te trekken naar 6 € (RD wil

zorgen  voor  een  nieuw  ontwerp).  Dan  is  de  prijs  hetzelfde  als  die  van  de

polsbandjes  voor  spellen  (gemakkelijker  aan  de  kassa)  en  kunnen  er  juist  4

frisdranken geconsumeerd worden met één drankkaart (minder overschot). We
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mogen echter niet uit  het oog verliezen dat de polsbandjes voor spellen ook

goed zijn voor één consumptie ter waarde van 1.5 €.

 De frisco's  waren geen succes.  We zouden tijdens een volgende editie  beter

terug schepijs voorzien (lekkerder).

 Er zou beter moeten gecommuniceerd worden dat de spellen stoppen om 16:00.

De ballonnen zijn veel vroeger opgelaten dan er afgesproken was waardoor de

kleuters er niet bij waren. Er zijn ondertussen al veel kaartjes binnengekomen

(voornamelijk vanuit Nederland).

 Er is een incident geweest op het kabouterpad met oud-leerlingen en enkele

leerlingen uit het 6LJ die leerlingen van het 3LJ lastiggevallen hebben. Ze hadden

messen  bij,  er  werden  vieze  dingen  gezegd,  er  werd  vanalles  op  de  muren

geschreven met krijt en er werden glazan kapot gegooid.

 AD heeft  een  verslag  over  het  schoolfeest  gemaakt  dat  nog  op  de  website

geplaatst moet worden.

 In de voormiddag is er geen enkele leerkracht komen helpen bij de opstelling

van hun eigen schoolfeest. Daardoor hebben we in extremis nog de hulp moeten

inroepen  van  enkele  bereidwillige  grootouders.  De  aanwezige  leerkrachten

geven aan dat er volgende keer beter afgesproken zou moeten worden wie er

wanneer komt helpen en dat we de leerkrachten beter expliciet laten kiezen

tussen de opbouw en de opruim.

 Het  is  ons  opgevallen  dat  er  geen  zeep  zat  in  de  zeepdispensers  aan  de

toiletten. Is dat een tijdelijke situatie omwille van problemen met de afwezigheid

van poetspersoneel? Wie is er verantwoordelijk voor het vullen ervan?

 De tafels werden speciaal dicht tegen de dranghekken voor het podium gezet

om ervoor te zorgen dat er geen mensen konden gaan staan hetgeen veel beter

was dan tijdens de vorige editie.

AI JVP: verslag schoolfeest van AD op Facebook plaatsen (schoolfeest)

AI RD: Nieuw ontwerp drankkaarten (schoolfeest)

VV DDJ: Zeepdispensers zonder zeep: is dat een tijdelijke situatie? (schoolfeest)
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4. Uitstappen

 Betalingsysteem: Het huidige betalingsysteem voor uitstappen (een budget van

10 € per leerling voor uitstappen per jaar) wordt als positief ervaren door de

leerkrachten. Voor één van de uitstappen werd er per ongeluk gevraagd om cash

te betalen terwijl normaal gezien alles op de factuur moet komen. Het kan zijn

dat het cash geld teruggegeven gaat worden aan de ouders omdat ze het anders

niet kunnen regelen op papier.

 Planning:  Er werd opgemerkt dat de kinderen uit de 2KK in deze periode heel

veel uitstappen kort na elkaar hebben. Er wordt gevraagd of die uitstappen niet

beter  kunnen  gespreid  worden  over  het  schooljaar.  Dat  is  leuker  voor  de

kinderen zelf en is ook financieel leefbaarder voor sommige gezinnen.

VV juf. Sofie Leroy: Kunnen uitstappen 2KK beter verspreid worden over schooljaar?

(uitstappen)

 Bebat: Er wordt  opgemerkt dat opgespaarde punten van Bebat ook ingeruild

kunnen worden voor uitstappen en schoolmateriaal.

5. Planning activiteiten schooljaar 2016-2017

Facultatieve verlofdagen: 

 donderdag 10-11-2016,

 maandag 30-01-2017.

Pedagogische studiedagen: 

 woensdag 05-10-2016,

 woensdag 15-02-2017,

 woensdag 31-05-2017.

Activiteiten OV: 

 Algemene vergaderingen: dinsdag 27–09-2016 en dinsdag 13–06-2017.

 Werkvergaderingen: dinsdag 27–09-2016, dinsdag 29-11-2016, dinsdag 07–02-

2017, dinsdag 18–04-2017 en dinsdag 13–06-2017.
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 Familie-activiteit: vrijdag 23-09-2016 (nog niet beslist wat het juist zal worden

maar de kinderen zullen alleszins verkleed moeten komen).

 Spaghetti-avond: zaterdag 04-02-2017

 Kerstkaarten

 Paasactie

 Boekenbeurs:  (eventueel) donderdag  24-11-2016  (mits  er  iemand  de  organisatie  wil

overnemen van AW).

Activiteiten school: 

 Schoolfeest: zaterdag 20-05-2017

Promoten OV:  Er wordt gevraagd of de leden van de OV de toelating krijgen om de

werking van de OV voor te stellen tijdens de infoavond in de KS.

VV DDJ: Mag de OV zichzelf voorstellen tijdens infoavond KS? (activiteiten)

Inkomsten: Voor de besteding van de extra inkomsten van de opvang zijn de volgende

extra ideeën uit de bus gekomen:

 Quinzy: De OV is akkoord om voor de digitale borden een abonnement te nemen

op het  programma Quinzy  (100 €  per  bord  per  jaar)  op  voorwaarde  dat  de

leerkrachten er ook echt mee gaan werken. Daarom stellen we voor dat meester

Gilbert een uitlegsessie over Quinzy voorbereidt (aangezien hij het programma

al kent) en dat we enkel een abonnement voorzien voor de leerkrachten die naar

deze uitlegsessie gaan. Dus als er leerkrachten zijn die nu al weten dat ze niet

van plan zijn om Quinzy volgend jaar al te gebruiken, dan hebben we liever dat

die leerkrachten ons dat nu al melden. Er kan altijd het schooljaar erop mee

ingestapt worden. We gaan het programma ook evalueren na één jaar alvorens

het abonnement automatisch te verlengen. 

 Fietsen KS: Er zouden enkele extra fietsjes voor de KS voorzien kunnen worden.

 Drinkbus: We zouden de aanschaf van een drinkbus met het logo van de OV

voor alle kinderen van 't Haegje kunnen sponsoren. Dat heeft echter als groot

nadeel dat iedereen dan dezelfde drinkbus heeft...

AI directie/leerkrachten: voorstellen voor besteding extra inkomsten (planning)
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6. Terugkoppeling schoolraad

PDC geeft een kort overzicht van hetgeen besproken geweest is tijdens de vergadering

van de schoolraad van dinsdag 26-05-2016 (zie bijlage 1 voor de huidige versie van

het verslag van deze vergadering). Er wordt gevraagd of de OV inzage kan krijgen in

de gedetailleerde resultaten van de vragen over de OV die gesteld werden in  het

tevredenheidsonderzoek bij de ouders.

VV  DDJ:  inzage  resultaten  tevredenheidsonderzoek  over  OV?  (terugkoppeling

schoolraad) 

7. Opvang

Het is niet duidelijk wat het probleem is met de toets '0' van de kluis voor de opvang.

Voor de ene begeleider is het problematisch terwijl de andere begeleider er absoluut

geen probleem mee heeft. Het ligt dus duidelijk niet aan de batterijen...

8. Klusjesteam

Klussen: Het raam van het tuinhuis van de LS is hersteld en werd vervangen door een

raam van plexiglas. De factuur werd naar DDJ gestuurd en direct door hem betaald. Hij

vroeg echter of de OV geen budget kan voorzien voor klusjes. Bij de oprichting van het

klusjesteam was echter duidelijk afgesproken de OV de man/vrouwkracht levert om de

klusjes uit te voeren maar dat de betaling ervan gebeurt door de gemeente.

Speelplaatsen: De leerkrachten hebben samengezeten met leden van het klusjesteam

om te bespreken wat ze écht willen ter vervanging van de huidige zandbad van de KS.

Er werden twee concepten uitgewerkt: één met twee zandbakken en één met één

grote zandbak. De voorkeur van het personeel gaat uit naar het tweede concept maar

dat moet nog voorgesteld worden aan en goedgekeurd worden door de gemeente. De

bomen naast de klas van juf. Ilse zullen verwijderd worden om daar een fietsenrek te

maken.
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Hout: De leerkrachten vragen sponsoring door de OV voor de aanschaf van hout voor

een  kunstproject.  Dat  kan  betaald  worden  met  het  overblijvende  budget  voor  de

speelplaatsen. 

Moestuintjes:  Alle moestuintjes zijn ondertussen goed gevuld maar er zijn problemen

met slakken...

Pingpongtafel:  De wisselstukken voor de pingpongtafels werden online besteld. Het

pakketje werd teruggestuurd omdat het niet tijdig werd afgehaald bij de post. Er werd

gevraagd om het pakketje opnieuw op te sturen maar ondertussen is gebleken dat het

werd teruggestuurd naar de school (het lag in het bakje van de OV)...   

9. Varia (deel1) 

 One  mile  schools: Blijkbaar  wordt  het  idee  van  de  “one  mile  schools”

ondersteund want we zijn per toeval te weten gekomen dat meester Mathias

hiervoor een toertje van 350m heeft afgemeten.

 Feestdag voor  leerlingen: Er  wordt  gevraagd of  de  OV de feestdag voor  de

leerlingen terug wilt sponsoren met ijsjes. We gaan hiervoor de overschot van

het schoolfeest gebruiken.

 Pestbeleid: Deze week is er een kleuter van de 3KK in extremis nog van school

veranderd omdat het kind systematisch gepest werd door een andere kleuter,

zelfs  mét  fysiek  geweld  (rechtstreeks  vernomen  van  de  mama  van  het

slachtoffer). Het pestgedrag in andere klassen heeft er (mee) toe geleid dat er

nog enkele kinderen de school verlaten hebben tijdens dit schooljaar. Ondanks

de inspanningen van juf. Marita wordt de oudste dochter van PDC nog steeds

systematisch gepest door enkele jongens uit haar klas (ze is de dagen aan het

aftellen tot het einde van het schooljaar omdat ze weg wil uit haar klas). De

school  heeft  al  een  duidelijk  uitgewerkt  pestbeleid  maar  desondanks  lijken

sommige hardnekkige pestsituaties niet opgelost te geraken.  De leden van de

OV vragen daarom aan de schooldirectie in het belang van de kinderen (zowel
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slachtoffers als pesters) en van de school of het pestbeleid geëvalueerd kan

worden en of er eventueel externe hulp zou kunnen ingeroepen worden om het

pestgedrag beter en efficiënter te kunnen aanpakken.

(IV en LV verlaten de vergadering om 21:40)

DEEL 2 (OV)

10. Multimedia

Website: De schooldirectie wil de vraag voor de toelating voor het plaatsen van foto's

op de website van de school  niet koppelen aan een vraag voor toelating voor het

plaatsen van foto's op de website van de OV. Aangezien de OV ervoor gekozen heeft

om een eigen website op te starten moet de OV zelf de stappen zetten om in orde te

zijn met de wetgeving rond privacy. Onze vraag aan de ouders kan dus niet op een

gezamenlijk  briefje  met  de  school  gesteld  worden.  Bovendien  wil  DDJ  de

verantwoordelijkheid hiervoor niet dragen mochten er fouten gebeuren.

11. Financieel overzicht mei 2016

 Inkomsten: 7361.49 € waarvan 4560 € (schoolfeest), 2636 € (opvang) en 159 € 

(tutti frutti)

 Uitgaven: 1432.09 €, waarvan 564 € (schoolfeest), 419 € (tutti frutti), 260 € 

(opvang), 80 € (spel- en educatief materiaal), 43 € (gespreksavond), 26 € 

(cadeau), 26 € (boekenbeurs), 14 € (speelplaats)

12. Varia  (deel 2)

 Drink opvang: De bedankingsdrink met de begeleiders van de opvang gaat door

op vrijdag 17-06-2016 maar de locatie en het uur is nog niet geweten.

 Cadeau voor Espen: Er werd een set tetradoeken aangekocht als cadeau voor de

geboorte van Espen (zoontje van SJ).
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 Afsluitactiviteit OV: De afsluitactiviteit voor de vaste leden van de OV (en hun

partners)  gaat  door  op  zaterdag  25-06-2016  ten  huize  Van  Puymbrouck-

Schouteden vanaf 19:00.  Ook de personeelsleden werden uitgenodigd voor een

drink vanaf 21:00. Er is enkel reactie gekomen van 4 leerkrachten die allevier

lieten weten dat ze niet kunnen komen...

 T-shirts OV: Er zijn niet genoeg t-shirts van de OV meer voor grote activiteiten.

We zouden er nieuwe moeten laten maken.

 Leden: Aangezien de kinderen van AW volgend schooljaar van school veranderen

zal  ze niet langer deel uitmaken van de OV.  De aanwezige leden van de OV

bedanken AW hartelijk voor haar inzet tijdens de afgelopen schooljaren.

De vergadering wordt afgesloten om 22:30.
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13. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2016-2017 zal doorgaan op dinsdag 27-09-2016 in de refter van ’t Haegje

aansluitend op de algemene vergadering.

Agendapunten voor volgende werkvergadering:

Deel 1 (OV + leerkrachten):

1.  Goedkeuring van de agenda

2.  Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

3.  Uitstappen (herkenbaarheid leerlingen)

4.  Evaluatie familie-activiteit (vr 23-09-2016)

5.  Boekenbeurs (eventueel do 24-11-2016)

6.  Opvang

7.  Speelplaats (voorstellen juf. Inge)

8.  Klusjesteam

9.  Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

10.  Multimedia

11.  Financieel overzicht juni-juli-augustus 2016

12. Varia (deel 2)

13. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de

secretaris van de oudervereniging (secretaris@ovthaegje.be).

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 10

mailto:secretaris@ovthaegje.be

