
Verslag werkvergadering 18-04-2017

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

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

Peter  De Cat (secretaris;  PDC),  Ellen Camerlinck (EC),  Rosita  Duchesne (RD),  Fleur

Cloetens  (FC),  Siegfried  Jorssen  (SJ),  Johan  Van  Puymbrouck  (JVP),  Tamara  Elsen

(directeur; TE),  Sandra Van Berlamont (leerkracht IK; SVB), Nancy Willems (leerkracht

2LJ; NW), Kathleen van Geertruy (leerkracht 1LJ; KVG).

VERONTSCHULDIGD:  Bert Verhulst (BV), Bart Vanmeensel (BVM), 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 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. Uitstappen

Herkenbaarheid van de leerlingen: De herkenbaarheid van de leerlingen zal niet meer

verder besproken worden tijdens de werkvergaderingen van de OV. Iedere leerkracht

doet het op zijn eigen manier en de meeste houden zich aan de fluohesjes van de

school.

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

musical te gaan met de 3KK, 1LJ, 2LJ en 3LJ is ondertussen bevestigd. 

4. Schoolfeest (10-06-2017)

Thema: Het  thema van het schoolfeest,  dat  doorgaat op zaterdag 10-06-2017 van

14:00 tot 18:00, is “'t Haegje's got talent”. 

Tijdschema: Het volgende tijdschema wordt vooropgesteld: 

 14:00 – 16:00

◦ spelletjes voor de kinderen (bandje voor 5 €),

◦ rommelmarkt (apart te betalen; prijs nog niet vastgelegd). 

 16:00 – 16:30   

◦ optreden van juf. Lisa met haar groep.

 16:30 – 18:00       

◦ free podium van LS, eventueel met ouders en/of grootouders (inschrijving vooraf

voor deelname verplicht),
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◦ optredens van KS (ongeveer dezelfde als die van het grootouderfeest), 

◦ verrassingact van de leerkrachten als afsluiter.

Spelletjes: De volgende spelletjes zullen voorzien worden: 

 eendjes  vissen,  (Er  zullen  geen  prijzen  gegeven  worden.  De  leden  van  de  OV  worden

gevraagd om het eendjesbad in elkaar te steken.)     

 blikwerpen, 

 gekke kapsels, (Er hebben zich al twee mama's opgegeven als vrijwilliger. In tegenstelling tot

de vorige editie zal er enkel nog gewerkt worden met haarlak en niet meer met kleurspray die

achteraf moeilijk te verwijderen bleek. Er wordt een budget van 50 € voor vrijgemaakt.)

 schminkstand,

 ballonnen plooien, (Lucas wil opnieuw ballonnen komen plooien. Er wordt een budget van 50

€ voor vrijgemaakt.)

 boetseerstand, (De mama van Maaike uit de klas van juf. Sofie in de KS wil dat komen doen.

Aangezien er niet gewerkt zal  worden met een draaimolen zal  het om zuivere handenarbeid

gaan. Het vereiste budget is nog niet gekend.)

 hindernissenbaan,  (Er  wordt  voorgesteld  om een hindernissenbaan te  voorzien  i.p.v.  een

springkasteel voor de leerlingen van de LS (“colorrum”; 14m lang). Er wordt een budget van 230

€ voor vrijgemaakt.)

 klein springkasteel, (Er wordt een klein springkasteel voorzien voor de leerlingen van de KS.

Er wordt een budget van 50 € voor vrijgemaakt.)

 fotobooth,  (Naar  alle  waarschijnlijkheid  zal  de  fotobooth  een  populaire  activiteit  worden.

Daarom wordt er besloten om de fotobooth doorlopend tot  18:00 aan te bieden. Volgens de

documentatie van het toestel zou er hiervoor voldoende fotomateriaal meegeleverd worden. Er

wordt een budget van 290 € voor vrijgemaakt.)

 poppenkast/vertelhoek, (De poppenkast/vertelhoek zal verzorgd worden door juf. Sofie.)

 tornooi  voor  5LJ  en  6LJ  aan  fietskot  kleuterschool.  (Deze  activiteit  zal  uitgewerkt

worden door meester Mathias. Het tornooi zal o.a. bestaan uit steltlopen, zaklopen, touwtrekken,

watergeweer flesjes schieten,...)

Catering: De leden van de OV zijn  vrij  om te  bepalen wat  er  voor  eten en drank

aangeboden wordt. De nodige tafels, stoelen en parasols werden reeds gereserveerd

bij Swinnens. EC, FC en RD sluiten zich aan bij de werkgroep “Schoolfeest”.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 3



5. Opendeurdag (woensdag 19-04-2017)

Volgens de weersvoorspellingen zou het op woensdag 19-04-2017 tussen 18:00 en

20:00 droog blijven. De opendeurdag zal bijgevolg buiten kunnen doorgaan ondanks

dat het niet al te warm zal zijn. De OV zal drank in flesjes verkopen aan 1 € per flesje.

De kinderen van de school krijgen één drankje gratis met het bonnetje dat aan de

uitnodigingsbrief geniet werd. De gebruikte bonnetjes zullen gemarkeerd worden met

een stempel. Er wordt om 17:30 samengekomen om de stand van de OV op te stellen.

6. Evaluatie paasactie

School: De inkopen voor de paasactie van de school werden gedaan op woensdag 20-

02-2017 bij Colruyt Haacht. Er werden eieren voorzien voor in totaal 260 zakjes (de

nodige hoeveelheid afgerond naar boven om de pakketten voor het personeel van de

KS en LS samen te stellen). Deze inkopen hebben 198.26 € gekost (t.o.v. 209.44 €

vorig schooljaar).  RD heeft  nog extra  zakjes  voorzien voor leerlingen met voedsel-

allergieën. De aanwezige leerkrachten merken op dat er veel grote eieren gebroken

waren.

Ouders: De brief voor de paasactie bij de ouders werd meegegeven op dinsdag 07-03-

2017. De verwerking van de bestellingen werd gedaan door juf. Eva. Na het afsluiten

van de verkoopsperiode waren er 474 zakjes besteld. De Boni paaseitjes voor deze

zakjes werden aangekocht op dinsdag 21-03-2017 en vrijdag 24-03-2017 bij Colruyt

Haacht voor een totaalbedrag van 342.17 € (t.o.v. 241.96 € in het schooljaar 2015-

2016).  Deze zakjes  met 3  melkchocolade,  3 witte  chocolade,  3  pure  chocolade,  2

melkchocolade praliné en 1 melkchocolade crispy paaseitje werden werden ingepakt

met  de  hulp  van  de  leerlingen  van  het  6LJ  en  juf.  Marita.  Het  heeft  in  totaal

anderhalfuur  geduurd.  Achteraf  is  er  nog  een  extra  bestelling  van  16  zakjes

binnengekomen  van  een  ouder  die  beweert  nooit  een  briefje  van  de  paasactie

gekregen  te  hebben.  Deze  extra  zakjes  werden  samengesteld  door  PDC  uit  de

overschot paaseitjes die voorzien waren voor de leerkrachten, waardoor de doos in de

lerarenkamer van de LS prompt zo goed als leeg was. Er werden dus in totaal 490
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zakjes besteld (dat is een stijging van 46 zakjes tov het schooljaar 2015-2016). Met de

hoeveelheidskortingen ingecalculeerd komt dit overeen met 1,191 € inkomsten (dat is

een stijging van 60 € t.o.v. het schooljaar 2015-2016). 

Algemene evaluatie: De paasactie heeft dit jaar 594.83 € opgebracht (t.o.v. 590.84 €

in het schooljaar 2015-2016).  Aangezien er terug 46 zakjes meer verkocht werden

heeft de overstap naar Boni paaseitjes van vorig schooljaar geen negatieve invloed

gehad. Er dient wel opgemerkt te worden dat er 68 zakjes besteld werden door één

kleuter uit  de klas van juf.  Ilse. Er werd dit  schooljaar voor het eerst gewerkt met

betaling via overschrijving en dat is over het algemeen vlot verlopen. Het heeft de

werklast  voor  de  leerkrachten,  juf.  Eva  en onze penningmeester  aanzienlijk  lichter

gemaakt. Er waren nog een klein aantal ouders die ofwel cash hebben betaald ofwel

hun bestelling  nog niet  betaald  hadden op het  moment  dat  de  paaseitjes  met  de

kinderen meegegeven werden. Er moet momenteel nog 12 € betaald worden. Er wordt

opgemerkt dat kleine kindjes ontgoocheld zijn als ze niets meekrijgen. Daarom kan er

overwogen worden om de paaseitjes te laten komen afhalen op het secretariaat en

enkel  wat  er  tegen  vrijdagmiddag  nog  niet  opgehaald  is  mee  te  geven  met  de

kinderen.

AI BVM: informatie paaseitjes basketbalclub doorgeven aan PDC (paasactie)

7. Verkeersveiligheid

Evaluatie actie Breughelwijk: Drie leden van de OV zijn naar de Breugelwijk gegaan om

te proberen om de ouders te sensibiliseren en hen te wijzen op parkeeralternatieven.

Ondanks de vele discussies heeft het weinig uitgehaald.

Dag  van  de  verkeerouder: Er  kan  een  gratis  pakket  over  parkeren  aangevraagd

worden met daarin o.a. kaartjes met spreuken. Dat kan gebruikt worden om ideeën uit

op te doen voor acties in de toekomst.

Verkeerscommissie: Er  werd gevraagd om de verkeersveiligheid aan de scholen te

agenderen op een vergadering van de verkeerscommissie. Er is echter geen enkele
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reactie op gekomen. Toch blijkt het op de agenda van de vergadering van woensdag

26-04-2017  te  staan.  We  zijn  het  enkel  te  weten  gekomen  omdat  we  het  zelf

nagevraagd hebben...

Octopuspalen: Er werd aan elke Haachtse school  gevraagd om een subsidiedossier

voor octopuspalen in te dienen tegen eind oktober omdat dit niet op gemeentelijk

niveau kon. Eind december waren de resultaten bekend. Geen enkele Haachtse school

heeft de subsidie gekregen maar er werd wel een verantwoording voor de beslissingen

gegeven.  De  aanvraag  kan  ondertussen  wel  vanop  gemeentelijk  niveau  gebeuren

maar het gaat nu over de aanleg van fietspaden, zebrapaden,... Er moeten structurele

wijzigingen doorgevoerd worden (kan niet door de school) waarvoor er een knelpunt-

analyse gemaakt  moet  worden.  De enquête  over  verkeersveiligheid  van december

2012 is hier eigenlijk te oud voor (mag maximaal 3 jaar oud zijn) maar als we het met

een kritisch oog bekijken zou het toch nog kunnen gebruikt worden. Er wordt daarvoor

samengekomen op dinsdag 25-04-2017 van 13:30 tot 14:30 om dit te doen (KS en FC

zullen aanwezig zijn). 

8. Planning activiteiten schooljaar 2017-2018

De planning van de activiteiten van het schooljaar 2017-2018 zal in detail besproken

worden tijdens de werkvergadering van 13-06-2017. RD geeft  nu al aan dat ze de

familie-activiteit niet meer alleen wilt organiseren. De foute carnavalwandeltocht werd

door sommigen als  totaal  fout  ervaren,  ook al  waren zo goed als  alle  deelnemers

verkleed. Daarom wordt er voorgesteld om terug een Halloweentocht te organiseren,

ook al is de timing ervan niet ideaal aangezien het kort na het grootouderfeest moet

doorgaan.

9. Opvang

Einduur opvang: TE heeft onlangs een rondleiding gegeven aan een vader die aan het

overwegen is om zijn kind in te schrijven in 't Haegje. Hij is bereid om extra te betalen

voor  opvang  tot  19:00.  Bovendien  wil  hij  dat  er  elke  dag  gegarandeerd  warme
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maaltijden zonder suiker aangeboden worden aangezien hij zijn kind uit principe geen

suiker laat eten... We zijn echter niet bereid om op dergelijke verzoeken in te gaan,

voor geen enkele prijs! 

Oudercontact tijdens opvang: Er wordt besloten dat kinderen die meekomen naar een 

oudercontact op een moment dat de opvang nog bezig is ofwel in de gang moeten 

blijven wachten, ofwel ingescand dienen te worden voor de opvang.

10. Speelplaats

Vervanging zandbak KS: De vervaning van de zandbak op de speelplaats van de KS

was gepland voor de tweede week van de paasvakantie. Er was een plan om via de

grond van een achterbuur (die er momenteel nog niet woont) de zandbak gemakkelijk

te  kunnen bereiken.  Alle  afspraken waren gemaakt,  het  materiaal  ligt  klaar  en de

planning was helemaal uitgewerkt. De eigenaar heeft echter zijn toestemming terug

ingetrokken  op  het  moment  dat  de  datum afgesproken  moest  worden  omdat  zijn

bouwaanvraag door de gemeente afgekeurd werd. Als we de eigenaar niet terug op

andere gedachten kunnen brengen zit er niets anders op dan een aannemer te zoeken

die liefst nog bereid is om de vervanging van de zandbak tijdens de grote vakantie te

komen doen.  Dat  is  spijtig  genoeg een veel  duurdere oplossing waardoor er  geen

budget meer zal overblijven om eventueel de vervanging van de trein te financieren... 

11. Klusjesteam

De bank die vernield werd door vandalen moet nog hersteld worden.

12. Terugkoppeling schoolraad

Het volledige verslag van de vergadering van de schoolraad van dinsdag 21-02-2017 is

terug te vinden in bijlage 1. De volgende punten werden kort besproken door TE:

 Veiligheid: Met betrekking tot veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne waren er

vijf tekorten op de doorlichting van 2012-2013:  

◦ goedgekeurd elektrisch keuringsverslag,

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 7



◦ milieumelding, (Er is een formulier nodig voor de stookolietank, ook al wordt ze niet meer

gebruikt)

◦ legionellapreventieplan, (Er  werden  legionellacellen  gevonden.  Dit  komt  doordat  de

douches  niet  genoeg  gebruikt  worden  en  de  installatie  onvoldoende  functioneert  en

bovendien gebreken vertoont. De douches werden ondertussen afgekoppeld maar moeten

nog ontmanteld worden.)

◦ 2 items enkel van belang voor Klimop.

 Risico-analyse

 Aanpassing schooluren:  Kan het middagtoezicht gedaan worden door PWA-ers?

De middagpauze wordt later ingepland, dus de leerlingen zullen een steviger

ontbijt nodig hebben. Bovendien zal er terug meer de nadruk gelegd worden op

het eten van fruit in de voormiddag.

 Telling 01-02-2017: Er zijn 5 kleuters meer in KS en 8 leerlingen meer in LS t.o.v.

de telling van 01-02-2016.

13. Varia (deel1) 

 Bestuursfunctie:  De volgende werkvergadering zal voorafgegaan worden door

de algemene vergadering waarin de bestuursleden voor het werkjaar 2017-2018

verkozen zullen worden. Kandidaten voor bestuursfuncties worden verzocht om

zich kenbaar te maken. 

 Lerarenlokaal: Er  wordt  gevraagd  of  we  niet  kunnen  vergaderen  in  het

lerarenlokaal van de LS van 't Haegje. Er is plaats genoeg en het is er warmer...

NB  TE:  Er  dient  opgemerkt  te  worden  dat  het  noodzakelijk  warmer  is  in  het

lerarenlokaal van de LS. Ook daar werkt de verwarming met ingestelde tijden en

staat  de  verwarming  na  de  schooluren  niet  standaard  aan.  Het  bijvragen  van

warmte gebeurt daar op dezelfde manier als in de eetzaal.

 Dactyloles: De  leerkracht  dactylo  die  juf.  Marita  op  het  oog  had  is  volledig

volgeboekt  tot  het  einde  van  dit  schooljaar.  Ze  zal  ons  laten  weten  als  er

mogelijkheden zijn naar volgend schooljaar toe.
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(TE, SVB, KVG en NW verlaten de vergadering om 23:00)

DEEL 2 (OV)

14. Multimedia

Niets te melden.

15. Financieel overzicht februari 2017 – maart 2017

 Inkomsten februari 2017: 4884.33 € waarvan 2345.20 € (opvang), 2017.00 € 

(spaghetti-avond), 522.13 € (tutti frutti) 

 Uitgaven februari 2017: 1108.02 €, waarvan 260.00 € (opvang), 126.16 € 

(spaghetti-avond), 451.78 € (spel- en educatief materiaal), 267.00 € (tutti frutti), 

3.08 € (onkosten vergadering)

 Inkomsten maart 2017: 3676.30 € waarvan 2470.80 € (opvang), 1179.00 € 

(paasactie), 26.50 € (varia) 

 Uitgaven maart 2017: 2666.55 €, waarvan 260.63 € (opvang), 444.11 € 

(spaghetti-avond), 596.17 € (paasactie), 230.88 € (schoolbibliotheek), 48.60 € 

(tijdschriften), 561.02 € (tutti frutti), 525.14 € (OV t-shirts)

16. Varia  (deel 2)

 T-shirts:  Zowel  de  mannen-  als  de  vrouwenversie  van de nieuwe OV T-shirts

werden voorgesteld.  

De vergadering wordt afgesloten om 23:05
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17. Volgende vergadering:

De  tweede  algemene  vergadering  en  vijfde  werkvergadering  van  v.z.w.

Oudervereniging  GBS  't  Haegje  van  het  schooljaar  2016-2017  zullen  aansluitend

doorgaan op dinsdag 13-06-2017 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 opendeurdag

5.   Evaluatie schoolfeest  

6.   Planning activiteiten schooljaar 2017-2018

7.   Verkeersveiligheid 

8.   Opvang

9.   Speelplaats

10.   Klusjesteam

11. Geschenken voor geboorte broertjes/zusjes

12. Tutti Frutti

13. Denktank leerkrachten

14. Terugkoppeling schoolraad

15. Varia (deel 1)

Deel 2 (OV):

16. Multimedia

17. Financieel overzicht april 2017 – mei 2017

18. Varia (deel 2)

19. Volgende vergadering
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Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de

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