
Verslag werkvergadering 27-09-2016

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (aansluitend op algemene vergadering)

AANWEZIGEN: Karen Schouteden (voorzitter; KS),  Ann Daems (penningmeester; AD),

Peter De Cat (secretaris; PDC), Rosita Duchesne (RD), Fleur Cloetens (FC), Siegfried

Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP), Bert Verhulst (BV),

Tamara Elsen (directeur;  TE),  Lisa  Vandevenne (juf.  1KK en 2KK;  LV),  Bert  Beulens

(meester 4LJB; BB)

VERONTSCHULDIGD:  Ellen Camerlinck (EC), Koen Ceulemans (KC)

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 21:40.
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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. Uitstappen

Aanvraag sponsoring: Het handigste zou zijn dat de leerkrachten ons een overzicht

bezorgen van de uitstappen waarvoor ze sponsoring van de OV willen vragen. We

voorzien opnieuw 10 € per leerling op schooljaarbasis.

Herkenbaarheid van de leerlingen: Om de herkenbaarheid van de leerlingen van de

school  tijdens  uitstappen  te  verhogen  wordt  er  gevraagd  of  er  sjaaltjes  (of  een

alternatief) zou kunnen voorzien worden. Dit moet eerst nog verder besproken worden

onder de leerkrachten.

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

Globale  evaluatie:  Er  waren  veel  minder  inschrijvingen  dan  vorig  jaar,  maar  in

tegenstelling tot vorig jaar waren er deze keer wel (meer) leerkrachten bij. Ook was

bijna  iedereen  verkleed  (inclusief  de  ouders),  dus  het  opzet  van  de  foute

carnavalwandeltocht was zeker geslaagd!

Werkpunten: 

 De  organisatie  zou  nog  vlotter  kunnen  verlopen  met  iemand  extra  in  de

werkgroep, maar RD heeft dat schitterend gedaan!

 De  kopies  van  de  kaarten  (wegbeschrijvingen)  waren  niet  duidelijk,  maar

niemand is verloren gelopen.
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 Het blijft moeilijk in te schatten hoeveel hotdogs er voorzien moeten worden. Er

zijn twee blikken verkocht terwijl er drie voorzien waren. Er was nog een grote

overschot aan ontdooide broodjes...

 Er wordt door de leerkrachten voorgesteld om eens een activiteit te plannen op

een zondagnamiddag.

5. Boekenbeurs (do 24-11-2016; verantwoordeljke: Bert Verhulst)

BV is bereid om de organisatie van de boekenbeurs op zich te nemen. Er is (nog) geen

draaiboek voor de organisatie ervan, maar hij kan voor raad nog terecht bij Anneleen

Witpas. Aangezien hij zelf niet vrij is op donderdag 24-11-2016 (de voorlopige datum

vooropgesteld  tijdens  de  werkvergadering  van  14-06-2016)  moet  deze  actviteit

verplaatst worden. Vorig jaar hadden we voorgesteld om een volgende editie te laten

starten op vrijdag zodat ze kan doorlopen tot  zaterdagvoormiddag.  We vrezen dat

maar  weinig  ouders  speciaal  daarvoor  op een zaterdagvoormiddag naar de  school

zouden  komen  omwille  van  vrijetijdsactiviteiten  voor  kinderen.  Daarom  wordt  er

besloten om het opnieuw op een donderdag te organiseren. De boekenbeurs staat nu

gepland op donderdag 01-12-2016.

6. Opvang

Begeleiders: Na 17:00 wordt er één begeleider voorzien, maar steeds meer kleuters

blijven later  in  de  opvang,  wat  met  één begeleider  problemen geeft  vooral  als  er

kleuters naar het toilet moeten (want de begeleider kan zich niet in twee splitsen). De

tweede begeleider mag voortaan langer blijven. 

Leerlingen middelbare school: Er zijn enkele leerlingen van de middelbare school die

naar de opvang komen om hun broer(s)/zus(sen) af te halen maar die nog tot een uur

lang in de opvang blijven. We mogen dat niet toelaten want op dat moment zijn die

kinderen niet verzekerd. De begeleiders van de opvang mogen die kinderen weigeren.

EC gaat de ouders van de kinderen die dat systematisch doen contacteren.

AI EC: contacteren ouders kinderen middelbare school in opvang (opvang)
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Ouders:  Kinderen  mogen  niet  met  andere  ouders  meegegeven  worden  tenzij  het

ergens op papier staat. Dit zal opgenomen worden in het huishoudelijk reglement van

de opvang.

AI EC: toelating meegeven kinderen met andere ouders in huishoudelijk reglement

(opvang)

7. Speelplaats

Lagere  school:  Op het  einde  van  het  vorige  schooljaar  heeft  juf.  Inge  nog  enkele

voorstellen gedaan voor de verbetering van de speelplaats van de LS: 

 netten in de doelen van het voetbalterrein, 

 lijnen op het voetbalterrein, 

 soort van klimmuur.

Kleuterschool: Het  ontwerp  voor  de  vervanging  van  de  zandbak  van  de  KS  werd

gepresenteerd aan de leerkrachten en is ondertussen goedgekeurd door de gemeente

(op nog enkele kleine aandachtspunten qua veiligheid na). De implementatiekost moet

nog voorgelegd worden aan de gemeente.

8. Klusjesteam

Aangevraagde klussen: 

 de installatie van een bijenhotel achter het 3LJ aan de moestuin (samenwerking

tussen het 3LJ en het 5LJ),

 de reparatie van de dakgoot van de KS,

 er zijn gaten in de trein op de speelplaats van de kleuterschool die steeds groter

worden (maar het is niet duidelijk of die nog hersteld kunnen worden),

 de draad van de omheining staat op enkele plaatsen los en op één plaats is er

een paal afgebroken, 

 er zou nog een extra draad aan de zijkant van het tuinhuis moeten komen zodat

de kinderen er niet meer achter kunnen.
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9. Varia (deel1) 

 Grootouderfeest:  Het grootouderfeest gaat door op woensdag 26-10-2016 en

donderdag  27-10-2016  in  de  voormiddag.  Het  bestaat  uit  een  optreden

(teletijdmachine) met achteraf koffie met koekjes. Er worden helpende handen

vanuit de OV gevraagd voor aan de bar (FC kan komen).

 Octopuspaal:  De gemeente is helemaal (nog) niet te vinden voor het plaatsen

van een Octopuspaal omdat dat een engagement met zich meebrengt dat ze

niet  willen  aangaan.  Ze willen  er  eventueel  wel  een betonneke voor  komen

gieten...

 Zakdoeken/Vochtige  doekjes: Er  wordt  voorgesteld  dat  de OV vanaf  volgend

schooljaar zou kunnen sponsoren voor de aanschaf van zakdoeken en vochtige

doekjes.

 Betaling: Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om alles via overschrijving te

laten betalen zodanig dat onze penningmeester  niet  geregeld met heel  veel

geld in huis zou zitten. We gaan het eens uitproberen voor de spaghetti-avond.

De praktische uitwerking ervan zou nog buiten de werkvergaderingen verder

besproken moeten worden.

 Zeepdispensers: Omwille  van  veiligheidsredenen  mag  er  geen  zeep  in  de

zeepdispensers  gestoken  worden.  Er  mogen  evenmin  zeepblokjes  gelegd

worden aan de toiletten. Zeep mag enkel gebruikt worden in de klas omdat er

daar een leerkracht bij de kinderen is... 

(TE, LV en BB verlaten de vergadering om 22:30)

DEEL 2 (OV)

10. Multimedia

Website: Er zijn enkele wijzigingen aan de website van de OV doorgevoerd:
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 De informatie over de vaste leden is geactualiseerd. Iedereen heeft nu een foto.

 De hoofdpagina werd gereorganiseerd. Er staat links een lange kolom met meer

uitleg over de werking van de OV en wat mogelijke redenen zouden kunnen zijn

voor ouders om vast lid van de OV te willen worden.

 Het huishoudelijk reglement van de opvang werd toegevoegd. 

11. Financieel overzicht juni-juli-augustus 2016

 Inkomsten: 7001.20 € waarvan 5695 € (opvang), 491 € (subsidies Tutti Frutti), 

690 € (educatieve uitstappen), 108 € (schoolfeest) 

 Uitgaven: 6025.10 €, waarvan 2615 € (schoolfeest), 1834 € (educatieve 

uitstappen), 385 € (opvang), 167 € (Tutti Frutti), 92 € (tijdschriften), 125 € 

(publicatie staatsblad), 60 € (springkasteel), 26.91 € (t-shirts 6LJ), 232 € 

(afsluitactiviteit OV), 19 € (bankkosten)

12. Varia  (deel 2)

 Dag van de leerkracht (wo 05-10-2016): Er zal “iets” voorzien worden... 

 OV-kot: Het OV-kot moet dringend eens opgeruimd worden. Het is een goede

gelegenheid om alle dingen die we al jaren aan een stuk niet meer gebruikt

hebben te verwijderen.

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

We zouden er nieuwe moeten laten maken. Er moet nog besloten worden in

welke kleur en wat we eventueel als slogan op de achterkant kunnen zetten.

AI OV: bedenken slogan voor achterkant t-shirts OV (varia) 

De vergadering wordt afgesloten om 22:50.
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13. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2016-2017 zal doorgaan op dinsdag 29-11-2016 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.  Uitstappen

4.  Boekenbeurs (do 01-12-2016)

5.  Sinterklaasfeest

6.  Spaghetti-avond (za 04-02-2016)

7.  Opvang

8.  Speelplaats

9.  Klusjesteam

10. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht september-oktober 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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