
Verslag werkvergadering 29-11-2016

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

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

Fleur  Cloetens  (FC),  Rosita  Duchesne  (RD),  Bart  Vanmeensel  (BVM),  Johan  Van

Puymbrouck (JVP), Bert Verhulst (BV), Tamara Elsen (directeur; TE), Sofie Leroy (KK2A;

SL),  Daisy Lambrechts (juf. 5LJ; DL), Chris Schoovaerts (juf. 3LJA; CS).

VERONTSCHULDIGD:  Peter  De Cat  (secretaris;  PDC),  Ellen  Camerlinck (EC),  Koen

Ceulemans (KC), Siegfried Jorssen (SJ), 

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 20:05 Aangezien de secretaris afwezig is heeft AD

aangeboden om het verslag van deze vergadering voor te bereiden.
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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

Herkenbaarheid  van  de  leerlingen: De  herkenbaarheid  van  de  leerlingen  werd

voorlopig nog niet besproken door de leerkrachten onderling.  Voor de kleuters zou de

voorkeur uitgaan naar sjaaltjes.  Er werden in het verleden al erelinten gemaakt uit

goudkleurige stof voor de herkenbaarheid van de leerkrachten (gesponsord door de

OV). RD stelt voor dat de leerkrachten ook een fluovestje dragen ’s morgens op de

speelplaats zodat zij ook op dat vlak het voorbeeld geven aan de kinderen.

4. Boekenbeurs (do 01-12-2016; verantwoordelijke: Bert Verhulst)

De  boekenbeurs  gaat  door  op  donderdag  01-12-2016  van  13:30  tot  18:00.  Alle

afspraken  voor  de  voorbereiding  liggen  vast.   De  klassen  zullen  langskomen  en

hiervoor werd er een planning opgesteld. Er is opnieuw een tekenwedstrijd. Er zijn

voldoende helpers om in de voormiddag alles klaar te zetten en de tekeningen op te

hangen.  Enkel plakband en touw moeten nog voorzien worden. Er zou een andere

betaalterminal  voorzien  worden  dan  vorig  jaar.  Er  kan  ook  cash  betaald  worden.

Hiervoor wordt de kassa met wisselgeld op donderdagochtend aan het secretariaat

bezorgd.

Samenwerking met de bibliotheek van Haacht zal verlopen zoals vorig jaar.  Er moet

wel voor gezorgd worden dat het onderscheid tussen de boeken van de bibliotheek en

die van de beurs duidelijk is zodat er geen boeken verloren gaan.
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Wat doen we met de winst? De winst kan opgenomen worden in cash geld (15% van

de opbrengst) of in de vorm van een boekenbon (20% van de opbrengt).  Er wordt

geopteerd voor een boekenbon zodat hiermee nog extra boeken aangekocht kunnen

worden  in  het  kader  van  het  leesproject.  Het  bedrag  van  de  bon  moet  dan  wel

meegerekend worden in het budget van 2000 € dat we voorzien hadden voor boeken

dit schooljaar.

5. Sinterklaasfeest

PDC heeft de benodigdheden voor het sinterklaasfeest aangekocht op zaterdag 12-11-

2016 en dinsdag 22-11-2016 bij  Colruyt  Haacht.  Er  werden de volgende aankopen

gedaan:

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

zonder suiker) voor 240 personen (147(+2) LS + 79 KS + 5 begeleiders opvang,

afgerond naar boven),

 strooisnoep (met papiertje) voor de pieten om in het rond te strooien.

Dat heeft in totaal 220.71 € gekost. Er zullen ook enkele extra lactose en/of glutenvrije

snoepzakjes  voorzien  worden  voor  kinderen  met  voedselallergieën  door  RD.  De

snoepzakjes zullen op dinsdag 06-12-2015 uitgedeeld worden aan de kinderen. 

Op vrijdag 02-12-2016 is er een Sinterklaas-show gepland voor de hele school (LS +

KS). Op die dag zal ook het strooisnoep gestrooid worden.

6. Spaghetti-avond (za 04-02-2017)

 Wie  kan  er  dit  jaar  voor  een  au-bain-marie  machine  zorgen?   Het  zal  eerst

gevraagd worden aan KC en Michaël Beckaert.  Eventueel kan dit ook gevraagd

worden  aan  de  vestiging  in  Wespelaar  of  de  gemeente.   Er  zijn  minstens  3

bakken nodig (pasta, gewone saus en vegetarische saus).

AI KS: zorgen voor een au-bain-marie machine (spaghetti-avond)

 De  nieuwe  kok  die  de  saus  zal  maken  dient  nog  gecontacteerd  te  worden

AI KS: kok contacteren (spaghetti-avond)
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7. Opvang

Invloed schrappen PWA-cheques: Er was ongerustheid over de huidige werking van de

opvang omwille van de afschaffing van de PWA-cheques. Zoals het er nu naar uitziet

zou er voor de 55-plussers echter niets wijzigen waardoor er voorlopig geen impact is.

Als de huidige begeleiders van de opvang die betaald worden d.m.v.  PWA-cheques

ermee zouden stoppen en we hen zouden moeten vervangen is er mogelijk wel een

probleem.

Registratiesysteem: Er zouden af en toe technische problemen zijn met de nieuwe 

tablet bij het scannen.  De batterij zou snel leeg zijn.

AI EC: batterij nieuwe tablet opvang nakijken (opvang)

NB:  Bij  de  nieuwste  tablet  blokkert  de  registratie-app  regelmatig  tijdens  het

scannen en moet deze geforceerd gestopt worden om hem terug aan de praat te

krijgen. EC gaat daarvoor nog contact opnemen met Kristiaan. Zij heeft geen weet

van het feit  dat de batterij  snel leeg zou zijn maar gaat het bespreken met de

begeleiders van de opvang.

Leerlingen  middelbare  school: EC  heeft  de  mama van  Matthias  gecontacteerd.  Ze

reageerde begripvol en zal het met Matthias bespreken dat hij buiten aan de poort of

in de bibliotheek moet wachten. Ze zei dat ze het met de mensen van de opvang

besproken had en dat die er geen probleem van maakten. EC zal aan de begeleiders

van  de  opvang nog  eens  zeggen dat  ze  op  dergelijke  vragen niet  zelf  hoeven  te

antwoorden maar dat ze de mensen dan best doorsturen naar de directie of naar EC.

Het huishoudelijk reglement van de opvang werd aangepast.

Overleg: Tijdens het overleg met de begeleiders van de opvang werd er gevraagd wat

men moet doen als er maar één iemand is die toezicht doet en er gebeurt iets met die

persoon. Er wordt besloten dat er in dat geval hulp kan geboden worden door ouders

die  op dat  moment  hun kind komen ophalen/brengen.  Zij  kunnen indien nodig  de

hulpdiensten bellen.  Voorlopig is er geen behoefte om continu twee begeleiders te
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voorzien (dat zou dan eerder zijn voor het gezelschap dan voor de opvang van de

kinderen).

NB EC: Op het overleg met de begeleiders van de opvang werd er ook aangehaald

dat er nog maar heel weinig bruikbaar speelgoed in het tuinhuis aanwezig is. Er

wordt  daarom  een  oproep gedaan  aan  de  leerkrachten  van  de  LS  om  nieuw

materiaal aan te kopen met het voorziene budget.

Klasactiviteiten: De  opvangbegeleiders  doen  een  oproep  aan  alle  leerkrachten  om

duidelijk door te geven welke klassen er vroeger op school moeten zijn in het kader

van een activiteit, zodat ze weten dat deze kinderen niet ingescand moeten worden.

8. Speelplaats

Vervanging  zandbak: Op  donderdag  08-12-2016  is  er  overleg  gepland  met  de

technische dienst van de gemeente over de aanleg van de zandbak.  Nadien zal er een

overleg ingepland worden met de OV om verder af te spreken. De leerkrachten van de

KS vragen of er in het ontwerp ook een afdak is voorzien. In de tuinen van de huizen

die grenzen aan de speelplaats van de kleuters werden bomen verwijderd waardoor de

schaduw nu volledig weg is. Een schaduwplaats is dus best nog mee op te nemen in

het plan voor de nieuwe zandbak.

Tuinhuis LS: In het tuinhuis van de LS zijn er enkele plastic bakken stuk. Het budget

voor spel- en educatief materiaal van dit werkjaar kan gebruikt worden om nieuwe

bakken aan te  schaffen.  Er  worden dan best  stevigere  bakken aangekocht  dan de

vorige zodat ze langer kunnen meegaan.

9. Klusjesteam

SJ en KC hebben de leiding van het klusjesteam overgenomen van Michaël Beckaert,

maar  voorlopig  zijn  er  geen  concrete  acties  gepland.  Er  is  ook  niet  veel  respons

gekomen  via  de  hulpcheques  die  in  de  klassen  werden  aangeboden.  Er  wordt

voorgesteld  om de klusjes  te  “concretiseren” in  de hoop dat  de ouders  dan beter

weten  waarvoor  er  precies  hulp  nodig  is.  Het  zou  beter  zijn  om  af  en  toe  een
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“klusjesdag” in te plannen waarvoor er  dan heel  concreet helpers gezocht kunnen

worden.

Afgewerkte klussen: 

 Voorlopig nog geen...

Aangevraagde klussen: 

 De rail  voor  gordijnen  moet  nog  verplaatst  worden.  TE  vraagt  of  er  budget

vrijgemaakt kan worden voor zwarte stof zodat de hoek in de turnzaal proper

afgesloten  kan  worden.  Dit  gordijn  zal  dan  enkel  opgehangen  worden  bij

activiteiten zoals het grootouderfeest en de spaghetti-avond. Het budget voor

“varia” kan hiervoor gebruikt worden.  

10. Bespreking vergadering schoolraad

FC overloopt wat er tijdens de vergadering van de schoolraad op dinsdag 22-11-2016

werd besproken (zie bijlage 1 voor het verslag van die vergadering).

Verkiezingen  voor  schoolraad  cyclus  2017-2021:  In  2017  moeten  er  nieuwe

afgevaardigden verkozen worden,  alsook  plaatsvervangers.   Ten laatste  in  februari

moet de OV intern de nieuwe afgevaardigden opgenomen hebben in het verslag van

een vergadering, en dit moet dan als bijlage toegevoegd worden aan het verslag van

de gemeenteraad.  

AI  PDC:  verkiezing  vertegenwoordiging  schoolraad  2017-2021  als  agendapunt

voorzien voor werkvergadering OV van 07-02-2016 (schoolraad) 

Veiligheid: De gemeente Haacht heeft zich geëngageerd voor het Octopus-project.  De

directie van de school heeft hiervoor een subsidie-aanvraag ingediend. Het tijdstip van

de invoering van de Octopuspalen zal afhangen van het resultaat van die subsidie-

aanvraag. Er komt een zebrapad aan de ingang van de LS. In de Breughelwijk zou er

ook een extra stuk berm verhard worden.

11. Varia (deel1) 
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 Tutti  Frutti: Het huidige subsdie-aanbod van 30 weken voor de aanschaf van

fruit zou vanaf volgend schooljaar beperkt worden tot een 10-tal weken. Het is

dan  de  vraag  of  de  overige  20  weken  door  de  school  en/of  de  OV  zelf

georganiseerd kunnen worden, eventueel via een plaatselijke fruithandelaar. Dit

heeft wel een kostprijskaartje. Er zal afgesproken moeten worden hoe die kost

opgevangen kan worden: volledig door de OV, door de school zelf, of eventueel

via een bijdrage door de ouders (via de maximumfactuur)? JVP rekende uit dat

het over een meerkost van ongeveer 1700 € per jaar zou gaan.

 Nieuwjaarsbrieven: TE bezorgde ons voor de aanvang van de vergadering al de

volgende informatie via e-mail: “Oorspronkelijk hadden we dus op de vergadering

van de OV gezegd dat er dit schooljaar omgeschakeld zou worden naar ‘alternatieve

nieuwjaarsbrieven’.  Op  de  personeelsvergadering  waren  er  toch  nog  enkele

bedenkingen bij de leerkrachten. Zo moeten we misschien de ouders hier meer ‘klaar

voor maken’ en een beetje een overgangsfase invoeren. Daar hadden de teamleden wel

gelijk in en kon ik me in vinden. Daarop is er dus beslist dat we vanaf dit schooljaar nog

slechts 1 brief in klasverband zullen klaar maken: geschreven en nagekeken door de

leerkracht. Deze brief is dan, bij voorkeur, voor de ouders. Uiteraard zal het nog steeds

mogelijk zijn om lege brieven aan te kopen. De ouders zullen dan wel zelf de tekst en

inhoud,  samen  met  hun  kind,  moeten  voorzien.  Deze  overgangsfase  biedt  wel  een

aantal voordelen:

1. Voor de leerkachten is het niet langer een huzarenwerk om soms wel 7 brieven per

leerling na te kijken.

2. Ouders zijn vrij hier zelf tijd aan te spenderen. Nu kregen we al eens een opmerking

dat brieven die mee naar huis gingen als ‘huiswerk’ ( omdat het er soms veel waren

per kind) soms huiswerkbelastend waren.

3. Het is een overgangsfase waarbij het aantal brieven per kind al flink gereduceerd

wordt.

4. Het biedt ons de kans de nog beschikbare brieven op te werken (we hoeven maar

een kleine hoeveelheid bij te bestellen), want we schatten een dalende aankoop in.
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Deze aanpassing giet ik nog in een brief naar de ouders toe, hoor. Zo zijn zij op de hoogte van

deze aanpassing.  De brief  is  voorzien om uit  te  delen wanneer de sint  het  land verlaten

heeft…..”

 Flyers: Voor  de  opendeurdag van de IK  op zaterdag 10-12-2016 kunnen we

flyers voorzien om wat reclame te maken voor de werking van de OV.

 OV-kot: Het OV-kot zit momenteel zo vol dat je er bijna niet meer binnenkan. Er

zal  door  de  leerkrachten  opgeruimd  worden  om plaats  te  maken  voor  hun

spullen die nu in het OV-kot opgeborgen zijn. Daarna kunnen wij ook eens een

“grote kuis” houden in het OV-kot.

 Kerstmarkt  5LJ: We  worden  uitgenodigd  op  de  kerstmarkt  van  het  5LJ  die

doorgaat op woensdag 21-12-2016 vanaf 11:00.

 Dactyloles: BVM vraag of er al eens overwogen werd om dactyloles te geven op

school.  Dat kan aangeboden worden als extra les na de gewone schooluren,

eventueel  gegeven door een externe firma.  TE zal  dit  eens navragen bij  de

schepen van onderwijs. Er zou misschien al iets dergelijks georganiseerd worden

in de bibliotheek. Dactyloles als onderdeel van de vaste lesuren is niet haalbaar.

(TE,  SL, DL en CS verlaten de vergadering om 21:30)

DEEL 2 (OV)

12. Multimedia

Website: Er wordt gediscussiëerd over de verlenging van het contract voor de website

bij Mindofmedia. Onze ervaringen met deze firma zijn goed, dus we zijn er voorstander

van om het contract ineens voor een langere periode te verlengen. De kostprijs zal dan

dit jaar iets hoger zijn (een paar honderd euro), maar er zullen dan de volgende twee

jaren geen kosten meer zijn voor de website.

13. Financieel overzicht september 2016 – oktober 2016
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 Inkomsten september 2016: 3149.28 € waarvan 268.40 € (opvang), 372.50 € 

(familie-activiteit), 1925.60 € (tijdschriften), 532.78 € (subsidies Tutti Frutti), 

50.00 € (turn-T-shirts) 

 Uitgaven september 2016: 3056.48 €, waarvan 2380.21 € (opvang), 147.15 € 

(familie-activiteit), 363.00 € (educatieve uitstappen), 27.75 € (website, reclame 

en PR)

 Inkomsten oktober 2016: 1858.38 € waarvan 1808.00 € (opvang), 34.85 € (Tutti 

Frutti), 7.00 € (fluohesjes), 8.53 € (interesten) 

 Uitgaven oktober 2016: 3431.10 €, waarvan 260.10 € (opvang), 135.84 € 

(familie-activiteit), 1552.26 € (tijdschriften), 33.45 € (spel- en educatief 

materiaal), 301.85 € (tutti frutti), 525.14 € (fluohesjes), 406.15 € (uitbreiden 

schoolbib), 184.40 € (schoolfeest), 22.62 € (bankkosten), 9.29 € (varia)

De familie-activiteit heeft 89.5 € opgebracht.

14. Varia  (deel 2)

 Griffie: De jaarrekeningen werden neergelegd bij de griffie door AD.

 Belastingsaangifte: De belastingsaangifte werd ingediend door AD.

 T-shirts OV: Er word gekozen voor groene T-shirts voor de OV (grasgoen, niet te 

donker).  Hierop moet het logo en een slogan komen. De volgende voorstellen 

voor de slogan worden ter discussie voorgelegd:

◦ De “helden” van ’t Haegje

◦ “I <3 OV”

◦ een grote letter H vooraan op de T-shirts (zoals de “S” van Superman).

◦ “Ik zit in de Oudervereniging. En u?” (stijl Humo).

KS zal een stemming via mail organiseren. De bestelling van de T-shirts zou vrij snel 

moeten gebeuren zodat de T-shirts klaar zijn tegen de spaghetti-avond.

 Veiligheid: Er  wordt  gesignaleerd  dat  de  situatie  in  de  Breughelwijk  soms

gevaarlijk wordt, en dit omwille van de automobilisten. Ondanks het feit dat de
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Breughelwijk  makkelijk  in-  en  uitgereden  kan  worden  langs  verschillende

toegangswegen zijn er ouders die hun wagen omkeren. Ook de parking van de

Subli  blijft  niet  gespaard.  JVP  stelt  voor  om  de  aandacht  van  de  ouders  te

vestigen op de verschillende ingangen en mogelijkheden. De alternatieve ingang

via de post bijvoorbeeld is niet door iedereen gekend. JVP zal een voorstel maken

van een plannetje dat uitgedeeld kan worden aan de ouders, met aanduiding

van de mogelijkheden qua ingang en parking.

AI JVP: plannetje maken met alle toegangswegen en parkeermogelijkheden voor

school (varia) 

De vergadering wordt afgesloten om 22:15
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15. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2016-2017 zal doorgaan op dinsdag 07-02-2017 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.  Evaluatie boekenbeurs (do 01-12-2016)

5.  Evaluatie sinterklaasfeest

6.  Evaluatie spaghetti-avond (za 04-02-2016)

7.  Opvang

8.  Speelplaats

9.  Klusjesteam

10. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht november 2016 – januari 2017

13. Verkiezing vertegenwoordiging schoolraad 2017-2021

14. Varia (deel 2)

15. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de

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