
Verslag werkvergadering 07-02-2017

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

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

Peter  De  Cat  (secretaris;  PDC),  Ellen  Camerlinck  (EC),  Fleur  Cloetens  (FC),  Koen

Ceulemans (KC), Siegfried Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck

(JVP),  Tamara  Elsen  (directeur;  TE),  Ariane  Goovaerts  (leerkracht  3KK;  AG),  Marita

Wouters (leerkracht 6LJ; MW), Katrien Blommaers (kinderverzorgster; KB).

VERONTSCHULDIGD: Bert Verhulst (BV), Rosita Duchesne (RD) 

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

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 1



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: Er is nog geen concensus onder de leerkrachten

want  elke  leerkracht  heeft  zo  zijn  eigen  voorkeur...  De  OV  heeft  geïnvesteerd  in

fluohesjes en TE vindt dat er dan ook ten volle gebruik van gemaakt moet worden.

Speeldag: Er is een aanbod om op donderdag 29-06-2017 in het GC Den Breughel naar

een musical te gaan met de 3KK, 1LJ, 2LJ en 3LJ. Het is een activiteit van een halve dag

en zou 3 €/kind kosten. De OV is bereid om te sponsoren mocht het doorgaan.

4. Evaluatie boekenbeurs (do 01-12-2016; verantwoordelijk: Bert Verhulst)

Algemene evaluatie: De boekenbeurs is goed verlopen. Er is ongeveer evenveel volk

als vorig jaar op afgekomen. We hebben een boekenbon van 442,46 € gekregen die

kan  opgebruikt  worden  gedurende  de  rest  van  het  schooljaar.  Als  de  school  nog

interesse heeft, kunnen we volgend schooljaar opnieuw een boekenbeurs organiseren.

Opmerkingen: 

 In  de  gemeentelijke  bibliotheek  was  er  enkel  fruitsap  voorzien  voor  de

bezoekers.  Er  is  een mama (die  gekant  is  tegen het  drinken van gesuikerde

dranken) die gevraagd heeft om in de toekomst ook water te voorzien.

5. Evaluatie sinterklaasfeest

Algemene evaluatie: Op vrijdag 02-12-2016 zijn alle leerlingen van het Haegje naar

een Sinterklaas-show geweest. De leerlingen van zowel de KS als de LS hebben ervan
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genoten. Het klascadeau en de versnaperingen zijn 's nachts al toegekomen. De Sint

en zijn zwarte en/of regenboogpieten hebben de klassen niet meer bezocht...

6. Evalutie spaghetti-avond (za 04-02-2017)

Algemene  evaluatie: Ook  de  spaghetti-avond  was  opnieuw  een  succes.  Er  waren

vooraf 339 personen ingeschreven en er zijn er nog enkele bijgekomen ter plaatse. De

betaling per overschrijving is zeer vlot verlopen. Iedereen heeft op de juiste rekening

betaald  wat  niet  evident  was  omdat  het  een  andere  rekening  is  dan  die  voor  de

opvang (die de meeste mensen gewoon zijn om te gebruiken). 

Opmerkingen:

 De saus werd minder goed bevonden in vergelijking met die van de vorige jaren

(wat te vochtig). Alle ingrediënten waren echter niet geleverd waardoor de kok

de saus niet heeft kunnen afwerken zoals hij oorsponkelijk gewild had.

 Voor de pasta zouden er beter schotels met gaatjes gebruikt worden.

 Er was veel te veel saus. Een deel van de overschot werd verkocht aan 5 €/liter,

maar er is momenteel nog 16.5 liter vegetarische en 8.5 liter bolognaise saus

over. Er werden ook 16 potten gekookte spaghetti in één liter potten bewaard.

TE  heeft  voorgesteld  om  de  overschotten  te  schenken  aan  het  OCMW.  Dit

voorstel wordt unaniem goedgekeurd.

 De aluminium schaaltjes die gebruikt werden voor de kinderporties waren heel

warm onderaan.

 De wijn (“Villa allegria”) was heel lekker.

 Er was voor bijna 800 € aan sponsering. De logo's van de sponsors moesten

verkleind worden om ze allemaal op de placemats te krijgen.

 In totaal waren er 282 zitplaatsen beschikbaar maar dat bleek bij momenten niet

voldoende te zijn. Sommige mensen hebben moeten wachen op een zitplaats. 

 Tot 19:00 was het heel druk aan de opscheptafel  met een lange wachtrij  tot

gevolg. De bediening ging goed vooruit waardoor de mensen niet langer dan 10

minuten moesten wachten op hun eten.
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 Er waren minder tafels dan gewoonlijk geleverd door de gemeente waardoor we

we genoodzaakt waren om 10 tafels te huren bij Swinnens aan 6 €/tafel. Het is

momenteel niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is.

(EC komt de vergadering binnen om 20:25)

7. Paasactie

School: Zoals vorig jaar zal de OV een zakje met één groot wit ei, één groot bruin ei en

een mix van 3 kleine paaseitjes schenken aan alle kinderen van de KS (#94) en LS

(#150) en aan de begeleiders van de opvang (#5). Voor de leerkrachten van de KS en

de LS zullen we een pakket met een mix van paaseieren voorzien. 

NB TE: Er komen na de krokusvakantie nog 3 leerlingen bij (paasactie)

Ouders: De paasactie voor de ouders zal dit schooljaar doorgaan tijdens de vier weken

die voorafgaan aan de paasvakantie, met de volgende tijdlijn:

 maandag 06-03-2017: begin van de verkoop door het meegeven van de brief,

 vrijdag 17-03-2017: afsluiten van de bestellingen,

 week  van  20-03-2017:  verwerken  van  de  bestellingen  en  aankopen  van  de

paaseitjes,

 weekend van 25-03-2017: afsluiten van de aankoop van paaseitjes, 

 dinsdag 28-03-2017: inpakken van de bestelde paaseitjes met de hulp van de

leerlingen van het 6LJ.

 ten laatste op vrijdag 31-03-2016: meegeven van de bestelde paaseitjes.

Er wordt voorgesteld om voor de paasactie ook te werken met overschrijvingen. De

prijs van de paaseitjes dient ook vermeld te worden op het bovenste stuk van de brief.

De zakjes met 100 gr kleine Boni paaseitjes zullen aan dezelfde prijs verkocht worden

als vorig jaar (3 € per zakje + één zakje gratis per 4 aangekochte zakjes). BVM merkt

op dat de basketbalclub waar hij lid van is werkt met een leverancier waar er vooraf

ingepakte zakjes met paaseitjes aan uiterst voordelige prijzen besteld kunnen worden.

Er zal uitgezocht worden of dit ook een optie zou kunnen zijn voor onze paasactie. 

AI BVM: informatie paaseitjes basketbalclub doorgeven aan PDC (paasactie)
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AI RD: zakjes voorzien voor allergiekinderen (paasactie)

AI PDC: vragen aan Linda voor hulp verwerking bestellingen paasactie (paasactie)

8. Opvang

Registratiesysteem: Kinderen die niet meer op school zitten blijven in het 

registratiesysteem zitten zolang ze nog een fiscaal attest moeten krijgen. Eens de 

fiscale attesten afgeleverd zijn worden ze door Eva manueel uit het systeem gehaald. 

Daardoor verdwijnen ook al hun registratiegegevens. JVP merkt echter op dat we vanaf

23-05-2018 volgens de nieuwe Europese privacywetgeving (“general data protection 

regulation”  of GDPR) verplicht zijn om alle gegevens voor een lange tijd te bewaren. 

Dat zou nog geïmplementeerd moeten worden in het registratiesysteem.

AI EC: implementatie bijhouden gegevens vragen aan Christiaan (opvang)

9. Speelplaats

Vervanging zandbak KS: Er werd samen vergaderd met vertegenwoordigers van de

gemeente. Het gemeentebestuur is bereid om een financiële bijdrage van 3750 € te

doen en doet mee aan de praktische uitwerking van de vervanging van de zandbak. Er

moet nog een definitieve tekening gemaakt worden maar daarvoor moeten de maten

eerst  correct  opgemeten  worden.  De  huidige  zandbak  heeft  een  L-vorm  en  zal

vervangen worden door één kleinere, rechthoekige zandbakken met één vikinghuisje

als doorgang. Op vrijdag 10-02-2017 zal er terug vergaderd worden met meer concrete

plannen. Het doel is om de werken uit te voeren tijdens de Paasvakantie. Het plaatsen

van de zandbak gaan we zelf doen. 

Trein KS: De trein op de speelplaats van de KS is voorlopig hersteld en goedgekeurd.

Hij mag bijgevolg nog een tijd gebruikt worden maar zal op termijn ook vervangen

moeten worden.

Speelgoed: Er  werd  door  de  leerkrachten  nieuw  speelgoed  aangekocht  voor  de

tuinhuizen.  De  leden  van  de  leerlingenraad  hebben  echter  gemeld  dat  er  weinig

respectvol met het speelgoed van de tuinhuizen wordt omgegaan door de leerlingen. 
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Veiligheid: Er is  nog steeds een probleem met de veiligheid aan het kleine poortje

tussen  de  speelplaats  van  de  LS  en  de  rotonde.  Er  kunnen  momenteel  kinderen

ongemerkt ontglippen of afgehaald worden door vreemden. De veiligheid kan enkel

maar  gegarandeerd  worden  mocht  er  daar  op  dezelfde  manier  toezicht  gehouden

worden als aan de grote poort naar de Verhaegenlaan. Juf. Nancy staat daar elke dag

en kent bijgevolg alle ouders. Ze laat geen kinderen zonder ouder door. Vroeger stond

er een nadar aan de splitsing met het kabouterpad om de ouders te stimuleren om het

kabouterpad te nemen om naar de KS te gaan, maar dat werkte niet aangezien de

nadar opzij geschoven werd door ouders. TE merkt op dat er nog een derde ingang

naar  het  domein  van  de  school  is  langs  het  vredegerecht,  en  die  verschillende

toegangsmogelijkheden  zijn  de  grote  zwakte  van  onze  school  op  het  gebied  van

veiligheid.

10. Klusjesteam

Niets te melden.

11. Frequentie vergaderingen OV

Iedereen is het erover eens dat het beter zou zijn om terug éénmaal per maand te

vergaderen. We hebben ondervonden dat we door minder te vergaderen de voeling

met de OV kwijtgeraken. Als je in het huidige regime één vergadering mist ben je al

direct vier maanden afwezig geweest. We gaan vanaf het schooljaar 2017-2018 terug

10 vergaderingen inplannen.

12. Varia (deel1) 

 OV-kot: Het OV-kot werd volledig opgeruimd. Voor het begin van de opruimactie

kon de deur nog amper open en nu zijn de rekken nog niet eens allemaal vol.

Het verschil is met andere woorden gigantisch. TE en juf. Inge hadden al een

grote vooropruim gedaan door het verwijderen van de meeste spullen van de
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school.  Op  zaterdag  28-01-2017  zijn  KS,  JVP,  EC  en  PDC  de  rest  komen

opruimen. Er zijn nog enkele dingen die we zouden kunnen verkopen.

 Spelletjesavond: In  een  andere  school  worden  er  op  regelmatige  basis

spelletjesavonden  georganiseerd.  Het  is  er  traag  op  gang  gekomen  maar

ondertussen uitgegroeid tot een groot succes met veel  winst.  Juf.  Inge heeft

gevraagd of dat in onze school ook georganiseerd kan worden en zou dan mee

aan de organisatiekar willen trekken. We hebben ooit al eens geprobeerd om

een spelletjesavond te organiseren in combinatie met een wijnproefavond, maar

er waren toen zo goed als geen inschrijvingen waardoor we genoodzaakt waren

om het evenement te annuleren (zie verslag van werkvergadering 11-03-2014).

Er wordt gevreesd dat er ook nu weinig volk zou op afkomen. We zullen dus

eerst een enquête op Facebook lanceren om na te gaan of er interesse voor is.

AI OV: enquête interesse voor spelletjesavonden op Facebook (varia) 

 Verhuur zaal: Op donderdag 09-02-2017 is de zaal verhuurd vanaf 18:30 aan

dezelfde groep als vorige keer. Ze hadden er toen geen rekening mee gehouden

dat de opvang pas eindigt om 18:00. EC gaat de begeleiders van de opvang

verwittigen.

AI EC: begeleiders opvang verwittigen verhuur zaal do 09-02-2017 (varia)

 Website school: Er ontbreken data in de agenda en de agenda is niet up-to-date.

Door  een  overstap  naar  een  andere  provider  kunnen  de  leerkrachten

momenteel niets nieuws op de website zetten.

 Postpakket: Er is een postpakket aangekomen bij de OV voor Benny Van Goolen.

Het blijkt een verkeerouder te zijn die op eigen initatief materiaal aangevraagd

heeft voor de OV/school.

 Dactyloles: Vorige vergadering werd er gevraagd of het mogelijk zou zijn om

dactylolessen  aan  te  bieden  na  de  schooluren  voor  de  leerlingen  van  onze

school. MW kent iemand die vroeger dactylolessen gegeven heeft en gaat eens

navragen of ze dat nog doet.
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AI MW: navragen mogelijkheden leerkracht dactylo (varia)

 Iedereen  beroemd: Enkele  weken  geleden  zijn  medewerkers  van  het  Eén-

programma “Iedereen beroemd” komen filmen in de klas van meester Bert (4LJ)

om een  reportage  te  maken over  zijn  leermethode  waar  beweging  centraal

staat. Het zal uitgezonden worden op woensdag 08-02-2017.

(TE, MW, AG en KB verlaten de vergadering om 22:00)

DEEL 2 (OV)

13. Multimedia

Website: Onze website heeft een hickup. Voornamelijk AD krijgt heel veel spam mail

(penningmeester@ovthaegje.be). Als er iets op de website geplaatst worden, dan is er

altijd een grote lege ruimte boven. Dit moet gemeld worden aan Jurgen van Mind of

Media.

AI JVP: mail en websiteproblemen melden aan Mind of Media (multimedia)

Draaiboek: Er  wordt  aan  alle  organisatoren  van  OV-activiteiten  gevraagd  om  de

draaiboeken  ervan  te  maken/updaten  zodanig  dat  het  voor  anderen  duidelijk  zou

moeten zijn wat er wanneer gedaan moet worden om de activiteiten te organiseren.

AI OV: draaiboeken in orde maken (multimedia)

Wifi: Alle bekabeling van het Haegje wordt hernieuwd rond de Krokusvakantie. Het

uitrusten met wifi zodanig dat er ook bereik is in de klassen en voor een stuk op de

speelplaats zit echter momenteel niet in het hernieuwingspakket...

14. Financieel overzicht november 2016 – januari 2017

 Inkomsten november 2016: 1776.09 € waarvan 1607.61 € (opvang), 155.48 € 

(educatieve uitstappen), 13.00 € (fluohesjes en turn-T-shirts) 
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 Uitgaven november 2016: 2166.66 €, waarvan 260.00 € (opvang), 220.71 € 

(sinterklaasfeest), 494.50 € (tijdschriften), 299.99 € (spel- en educatief 

materiaal), 267.00 € (tutti frutti), 317.90 € (uitbreiden schoolbibliotheek)

 Inkomsten december 2016: 3869.21 € waarvan 3563.31 € (opvang), 305.90 € 

(nieuwjaarsbrieven) 

 Uitgaven december 2016: 3367.08 €, waarvan 260.00 € (opvang), 190.62 € 

(nieuwjaarsbrieven), 1279.03 € (sinterklaasfeest), 43.20 € (tijdschriften), 664.29 

€ (website, reclame en PR), 452.40 € (tutti frutti), 136.70 € (boekenbeurs), 

269.46 € (uitbreiden schoolbibliotheek)

 Inkomsten januari 2017: 4592.90 € waarvan 1336.40 € (opvang), 3235.32 € 

(spaghetti-avond), 21.18 € (varia) 

 Uitgaven januari 2017: 3043.19 €, waarvan 2640.00 € (opvang), 22.20 € 

(spaghetti-avond), 93.48 € (nieuwjaarsbrieven), 267.25 € (tutti frutti), 20.26 € 

(varia)

De T-shirts gaan veel meer kosten dan voorzien (van de orde van 10 €/T-shirt).

15. Verkiezing vertegenwoordiging schoolraad 2017-2021

FC  en  PDC  worden  verkozen  tot  vertegenwoordigers  van  de  schoolraad  voor  de

periode 2017-2021. PDC kan deze taak nog maar tot het schooljaar 2018-2019 op zich

nemen aangezien zijn jongste dochters momenteel in het 4LJ zitten.

16. Varia  (deel 2)

 geen items. 

De vergadering wordt afgesloten om 22:45
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17. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2016-2017 zal doorgaan op dinsdag 18-04-2017 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 paasactie

5.  Opvang

6.  Speelplaats

7.  Klusjesteam

8.  Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

9.  Multimedia

10. Financieel overzicht februari 2016 – maart 2017

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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