
Activiteitenverslag schooljaar 2015-2016

Gebruikte afkortingen:

OV = oudervereniging

KS = kleuterschool

LS = lagere school

nLJ = nde leerjaar

1. Samenstelling van het bestuur

 voorzitter: Karen Schouteden

 penningmeester:  Ellen  Camerlinck (met  Ann  Daems  als  penningmeester  in

opleiding)

 secretaris: Peter De Cat

2. Vaste leden

Ann Daems en Bert Verhulst  hebben zich opgegeven als nieuw vast lid van de OV

terwijl Eef Heylighen, Iris Walbers, Anneleen Witpas en Michaël Beckaert zich hebben

afgemeld als vast lid. We willen hen nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet in de

OV. 

3. Algemene vergaderingen

In het schooljaar 2015-2016 werden er twee algemene vergaderingen georganiseerd in

de refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 15-09-2015 en dinsdag 14-06-2016.

4.  Werkvergaderingen

In het schooljaar 2014-2015 werden er tien  werkvergaderingen georganiseerd in de

refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 15-09-2015, dinsdag 13-10-2015, dinsdag 17-11- 

2015, dinsdag 08-12-2015, dinsdag 12-01-2016, dinsdag 16-02-2016, dinsdag 08-03-

2016, dinsdag 12-04-2016, dinsdag 10-05-2016 en dinsdag 14-06-2016.
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5.  Bestuursvergaderingen

Er werden geen bestuursvergaderingen georganiseerd.

6.  Activiteiten georganiseerd door v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje

 Heel het schooljaar: Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

De voor- en naschoolse opvang werd georganiseerd door de OV. We konden rekenen

op 5 begeleidsters: Brigitte,  Anita,  Martine,  Miranda en Michèle.  Er werd een extra

tablet aangekocht en een draadloze connectiemogelijk voorzien in de KS om ook van

daaruit de scangegevens efficiënt te kunnen wegschrijven. Om te voorkomen dat de

kinderen onnodig in straling zitten werden er twee timers aangeschaft 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. De automatische aanmaak van fiscale attesten werd geïmplementeerd in de

registratiesoftware. Alle gegevens van het registratiesysteem van de opvang werden

overgezet naar onze eigen databank. Aangezien er meer kinderen gebruik blijken te

maken van de voorschoolse opvang wordt er sinds maandag 04-01-2016 een tweede

begeleider  voorzien  vanaf  6:45.  De  opvang heeft  13 150,47  €  opgebracht.  Dat  is

aanzienlijk  meer  dan  de  vorige  schooljaren.  Er  werd  aan  de  leerkrachten  en  het

schoolbestuur gevraagd of er nog bepaalde noden zijn of dingen die ze zouden willen

opstarten waarvoor een sponsoring vanuit de OV wenselijk is, maar er is nog maar

weinig reactie op gekomen.

 Vr 25-09-2015: Smurfenwandelzoektocht (verantwoordelijke: Rosita Duchesne)

De smurfenwandelzoektocht  was een succes.  Er  waren 219 deelnemers (meer dan

tijdens de Halloweentocht van vorig schooljaar) en de smurfentocht heeft 494,73 €

opgebracht. Er waren teveel pannenkoeken (ze waren redelijk duur: 2€/pannenkoek)

en te weinig bier (er was besteld wat er vorig jaar verbruikt was maar er waren nu

meer inschrijvingen).  Voor iedere deelnemer werd er op voorhand een route afgeprint,

maar dat was niet nodig (1/gezin is voldoende).
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 Do 26-11-2015: Boekenbeurs (verantwoordelijke: Anneleen Witpas)

We hebben voor de eerste keer een boekenbeurs georganiseerd op donderdag 26-11-

2015 van 13:30 tot 18:00 in de turnzaal en de eetzaal. Dit was in samenwerking met

boekenhandel “De Kleine Johannes” (Leuven). Per leeftijdscategorie (kleuters, 6-9 jaar,

9-12  jaar)  werden  er  een  30-tal  titels voorzien  en  van  elke  titel  werden  er  5

exemplaren  te  koop  aangeboden.  Er  werd  een  tekenwedstrijd  (zonder

deelnameverplichting)  georganiseerd  tussen  de  leerlingen  van  de  school  met  een

boekenbon als prijs. Er werd een minibibliotheek voorzien met een mix van een 100-tal

boeken  door  de  gemeentelijke  bibliotheek.  Samen met  hen  werden  er  ook  enkele

nevenactiviteiten  rond  het  thema  “boeken”  georganiseerd  met  de  sponsoring  van

drankjes  en  een  grote  mand met  letterkoekjes  door  de  OV  als  tegenprestatie.  De

boekenbeurs was niet echt een winstgevende activiteit (we hebben er 152,89 € aan

overgehouden), maar de leerkrachten en de directie vinden het een zeer waardevol

initiatief dat voor herhaling vatbaar is.

 Vr  27-11-2015  tem  wo  16-12-2015:  Kerstkaarten  (verantwoordelijke:  Karen

Schouteden)

De OV heeft  dit  jaar  voor  de tweede keer een kerstkaartenactie  georganiseerd.  Er

werden  926  setjes  verkocht  (20  minder  dan  vorig  schooljaar).  Het  blijft  een  zeer

winstgevende activiteit (2123,80 €) voor een minimum aan inspanning.

 Za 30-01-2016: Spaghettiavond (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

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

dan vorig jaar: 222 volwassenen en 89 kinderen (t.o.v. 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 bedroeg 3266,92 € (t.o.v.

2267 € t.o.v. vorig jaar). Net zoals tijdens de vorige edities werden de bolognaise en

vegetarische saus gemaakt door de echtgenoot van Iris Walbers. In tegenstelling t.o.v.

vorig jaar bleek de gemaakte hoeveelheid zo goed als perfect uit te komen met de

vraag.
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 Ma 09-05-2016: Gespreksavond (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

Er werd een gespreksavond over pesten georganiseerd op maandag 09-05-2016. Jan

Coppieters uitgenodigd om een voordracht “Toch mijn kind niet!” te komen geven. De

gespreksavond was heel interessant. Het was een uitstekende spreker en in zijn

presentatie werden er veel voorbeelden gegeven. Meester Gilbert heeft uitgelegd wat

hij doet aan preventie voor cyberpesten en Juf. Christel heeft het pestbeleid van de

school toegelicht (met de nadruk op preventie). Het was de moeite ook al is er maar

weinig volk op afgekomen (15-tal aanwezigen waaronder 3 leerkrachten en DDJ). Er

wordt voorgesteld om een volgende gespreksavond over sociale media in te richten.

 Ma 29-02-2016 tem vr 25-03-2016: Paasactie (verantwoordelijke: Peter De Cat)

School: Zoals de vorig schooljaren heeft de OV gesponsord met een zakje met één

groot wit ei, één groot bruin ei en een mix van 3 kleine paaseitjes voor alle kinderen

van de KS en LS en voor de begeleiders van de opvang. Er werd besloten om geen

paaseieren meer te voorzien voor de leesouders. Voor de leerkrachten van de KS en de

LS  werd  er  een  pakket  met  een  mix  van  paaseieren  samengesteld  a.d.h.v.  de

overschotten.

Ouders: Deze editie van de paasactie voor de ouders heeft 579,68 € opgebracht, en

dat is 203,33 € meer dan vorig schooljaar. 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). De zakjes werden ingepakt met de hulp van de

leerlingen  van  het  6LJ  op  dinsdag  22-03-2016.  Het  heeft  in  totaal  ongeveer

anderhalfuur  geduurd.  De  paaseitjes  werden  onmiddellijk  met  de  kinderen

meegegeven. De grote stijging van de winst ondanks de significantie daling van de

verkoop is te danken aan de overgang van Milka naar Boni paaseieren. De brief van de

paasactie werd enkel meegegeven met de oudste kinderen wat voor een deel kan

verklaren waarom er minder zakjes verkocht werden. Het effect van de overgang naar

Boni paaseieren zal pas volgend schooljaar ten volle merkbaar zijn.
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7. Deelname aan activiteiten georganiseerd door GBS 't Haegje

 Do 10-09-2015 en Ma 14-09-2015: Infomoment

Dit  schooljaar  werd  er  ons  op  het  allerlaatste  moment  medegedeeld  dat  er  geen

mogelijkheid was om de werking van de OV voor te stellen tijdens de infomomenten.

Karen Schouteden had nochtans een nieuwe presentatie voorbereid...

 Wo 28-10-2015 en Do 29-10-2015: Grootouderfeest

Ook dit jaar werd er aan de leden van de OV gevraagd om mee te werken aan het

grootouderfeest, deze keer door het sponsoren van 160 brikjes drank (voor de kleuters

voor de twee dagen), het sponsoren van 5 zakken nicnacjes (één voor elke klas), het

gebruik van de halloweenversiering van de OV en het helpen tijdens de activiteit zelf.

 Vr 05-12-2015: Sinterklaasfeest

De leden van de OV hebben de inkopen gedaan voor het Sinterklaasfeest. Er werden

zakjes voorzien met 1 pakje speculaas, 1 chocolademan (melkchocolade) en nicnacjes

(met  en  zonder  suiker)  voor  de  leerlingen,  de  kleuters  en  de  begeleiders  van  de

opvang. Bovendien werd er strooisnoep (met papiertje) voorzien voor de pieten. Voor

kinderen met voedselallergieën werden er aangepaste snoepzakken samengesteld. De

hoeveelheden voor  de aankopen werden naar  boven afgerond en de overschotten

werden ter beschikking gesteld voor het personeel. Er werd een budget van 850 €

uitgetrokken voor de aanschaf van klascadeaus (85 € per klas voor IK, 1KK, 2KK, 3KKA,

3KKB, 1LJA, 1LJB, 2LJ, 3LJA, 3LJB). De leerlingen van het 4-5-6 LJ zijn gaan schaatsen op

04-12-2015 op de kosten van de OV.

 Za 28-05-2016: Schoolfeest (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

Het schoolfeest werd dit jaar georganiseerd als een “crazy kleurenfestival” bestaande

uit allerlei crazy activiteiten (van 14:00 tot 16:00) gevolgd door optredens (van 16:00

tot 18:00). De OV stond in voor de catering bestaande uit drank, chips, hotdogs, ijsjes

en popcorn. We hebben heel veel geluk gehad want het is mooi weer gebleven

 tot op het moment dat we moesten beginnen opruimen. Het schoolfeest was een

groot succes en heeft 1 394,25 € opgebracht.
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8.  Realisaties

 Uitstappen:

Er werd een budget van 10 € per leerling voorzien voor de sponsoring van uitstappen.

 Boeken: 

Er werd een budget van 500 € voorzien voor de aanschaf van boeken, en het hele

budget werd opgebruikt aan boeken voor de KS. Tijdens de boekenbeurs kon elke klas

van  de  LS  40  €  spenderen  aan  boeken  op  kosten  van  de  OV.  Twee  van  die

klasbudgetten werden echter niet opgebruikt...

 Moestuintjes:

Juf. Ilse is gestart met een moestuin naast het fietsenrek achter de klas van

 het 3LJ. KC zet zich er mee voor in en de OV heeft een budget van 100 € vrijgegeven

voor de realisatie ervan. 

 Schoolfeest leerlingen: 

De OV heeft het schoolfeest voor de leerlingen van donderdag 30-06-2015 gesponsord

door te zorgen voor ijs en springkastelen.

 Speelplaats: 

Er word elk jaar een budget voorzien voor de aanschaf van spel- en educatiefmateriaal

maar  de  leerkrachten  moeten  aangepord  worden  om  dit  op  te  gebruiken.  De

vervanging  van  de  zandbak  van  de  KS  werd  vooropgesteld  als  streefdoel  van  dit

schooljaar,  maar  er  is  maar  weinig  vooruitgang  geboekt.  Er  werden  een  aantal

ontwerpen  opgesteld  en  besproken  maar  het  was  pas  tegen  het  einde  van  het

schooljaar dat de leerkrachten en de OV op dezelfde golflengte zaten. Er ligt nu een

ontwerp  op  de  tafel  waarbij  de  zandbak  vervangen  zou  worden  door  één  grote

afdekbare zandbak, maar het ontwerp moet nog voorgesteld en goedgekeurd worden

door de gemeente. De bomen naast de klas van juf. Ilse zouden verwijderd worden om

daar een fietsenrek te maken. De vervanging van het speeltoestel op de speelplaats

van de LS werd al besproken maar er is nog geen ontwerp beschikbaar.
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 Multimedia: 

Onze webmaster Johan Van Puymbrouck heeft  de website van de OV een grondige

opknapbeurt  gegeven (gebruiksvriendelijker,  foto's  van activiteiten,  er staat  in  het

algemeen veel meer op...). Hij heeft een welverdiende pluim van de leden van de OV

gekregen. 

 Huishoudelijk reglement:

Het huishoudelijk reglement van de OV werd geactualiseerd.

 Veiligheid:

We hebben dit jaar, in samenwerking met de leerkrachten en de directie, enkele acties

gehouden om:

 het  dragen  van  de  fluovestjes  te  stimuleren  (“thumbs  up/down”  aan  de

schoolpoort).

 de ouders  duidelijk  te maken hoe er reglementair  geparkeerd kan worden

(groene/rode kaarten voor goed/slecht parkeren).  

 Klusjesteam:

Het klusjesteam heeft de volgende dingen gerealiseerd:

 De schildersezel werd hersteld (3KK)

 Het mobiel zandbakje in de klas werd hersteld(3KK), 

 Er werd een boekenkast ineengezet (3KK),

 Er werden grote kaarten omhooggehangen (5LJ), 

 Er werd een boekenkast hersteld (3LJ), 

 Er werd een bord met vogelkastjes omhooghangen (2KK),

 Er werden rekken met legplanken geïnstalleerd in de KS,

 Er werden twee picknicktafeltjes in elkaar gestoken,

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

 Het kabouterpad werd verfraaid door het ophangen van de houten kabouters

die gemaakt werden door de leerkrachten tijdens de pedagogische studiedag,
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 Het raam van het tuinhuis van de LS dat vernield werd door een leerling van

het 6LJ werd vervangen door een raam van plexiglas.

9.  Varia

 Dag van de leerkracht:

Er werden 22 kaarsen gemaakt door PDC voor de dag van de leerkracht.

 Vr 17-06-2016: bedankingsdrink begeleiders opvang

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we de begeleiders van de opvang getrakteerd op een

bedankingsdrink.  Dit  jaar ging het door op vrijdag 17-06-2016 in  “De Volle  Pot”  in

Haacht.

 Za 27-06-2016: afsluitactiviteit OV 

Bij  wijze  van  afsluitactiviteit  voor  de  leden  van  de  OV  werd  er  een  “barbecue  &

cocktails”  avond  georganiseerd  ten  huize  van  Van  Puymbrouck–Schouteden  op

zaterdag  25-06-2016.  De  leerkrachten  waren  ook  uitgenodigd  om  iets  te  komen

drinken. We waren dan ook zeer blij dat er ook enkele leerkrachten afgekomen zijn om

te klinken op de goede samenwerking tussen de leerkrachten en de ouders. 
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