
Activiteitenverslag schooljaar 2016-2017

Gebruikte afkortingen:

OV = oudervereniging

KS = kleuterschool

LS = lagere school

nLJ = nde leerjaar

1. Samenstelling van het bestuur

 voorzitter: Karen Schouteden

 penningmeester: Ann Daems

 secretaris: Peter De Cat

2. Vaste leden

Dit werkjaar zijn er geen nieuwe vaste leden bijgekomen en heeft er zich ook niemand

afgemeld. 

3. Algemene vergaderingen

In het schooljaar 2016-2017 werden er twee algemene vergaderingen georganiseerd in

de refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 27–09-2016 en dinsdag 13–06-2017.

4.  Werkvergaderingen

In het schooljaar 2016-2017 werden er vijf  werkvergaderingen georganiseerd in de

refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 27–09-2016, dinsdag 29-11-2016, dinsdag 07–02-

2017, dinsdag 18–04-2017 en dinsdag 13–06-2017.

5.  Bestuursvergaderingen

Er werden geen bestuursvergaderingen georganiseerd.
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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 begeleiders: Brigitte, Anita, Martine, Miranda en Michèle. Omdat er steeds meer

kleuters langer in de opvang blijven werden er voortaan twee begeleiders voorzien na

17u00. De opvang heeft 14,762.90 € opgebracht.

 Vr 23-09-2016: Foute carnavaltocht (verantwoordelijke: Rosita Duchesne)

De  familie-activiteit  bestond  uit  een  foute  carnavaltocht.  Er  waren  veel  minder

inschrijvingen dan voor de smurfenwandelzoektocht van het vorige schooljaar, maar

deze  keer  waren  er  wel  (meer)  leerkrachten  bij.  Ook  was  bijna  iedereen  verkleed

(inclusief  de  ouders),  dus  het  opzet  van  de  foute  carnavalwandeltocht  was  zeker

geslaagd! Rosita Duchesne heeft deze activiteit alleen georganiseerd en ze heeft dat

schitterend gedaan, maar het zou nog vlotter kunnen verlopen met iemand extra in de

werkgroep. De foute carnavaltocht heeft 89.51 € opgebracht.

 Do 01-12-2016: Boekenbeurs (verantwoordelijke: Bert Verhulst)

De tweede editie van de boekenbeurs is goed verlopen. Er werd op dezelfde manier

samengewerkt met de bibliotheek van Haacht als  tijdens de eerste editie en er is

ongeveer evenveel volk als vorig jaar op afgekomen. We hebben een boekenbon ter

waarde van 442.46 € gekregen (20% van de opbrengst van de boekenverkoop) die

opgebruikt werd aan de aanschaf van boeken in het kader van het voorleesproject. De

boekenbeurs heeft in totaal 305.76 € opgebracht.

 Za 04-02-2017: Spaghetti-avond (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

Ook  de  spaghetti-avond  was  opnieuw  een  succes.  Er  waren  vooraf  339  personen

ingeschreven en er zijn er nog enkele bijgekomen ter plaatse. Er werd voor de eerste

keer gewerkt met een betaling via overschrijving en dat is zeer vlot verlopen. Iedereen

heeft  op  de  juiste  rekening betaald  wat  op  het  eerste  gezicht  niet  evident  leek

aangezien  dat  een  andere  rekening  was  dan  die  voor  de opvang  die  de  meeste

mensen gewoon zijn om te gebruiken. We hadden dit jaar een andere kok. De saus
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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 tijdens de spaghetti-avond al verkocht aan 5 €/liter, maar er was nog

16.5 liter  vegetarische en 8.5 liter bolognaise saus over.  Er werden ook 16 potten

gekookte spaghetti in één liter potten bewaard die geschonken werden aan het OCMW.

Er was voor bijna 800 € aan sponsering waardoor de logo's van de sponsors verkleind

moesten worden om ze allemaal op de placemats te krijgen. De spaghetti-avond heeft

4,148.72 € opgebracht.

 Ma 06-03-2017 tem vr 31-03-2017: Paasactie (verantwoordelijke: Peter De Cat)

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. Voor de leerkrachten werd er een pakket

met een mix van paaseieren samengesteld a.d.h.v. de overschotten.

Deze  editie  van  de  paasactie  voor  de  ouders  heeft  580.99  €  opgebracht.  De

verwerking van de bestellingen werd gedaan door juf. Eva. Er werden in 490 zakjes

verkocht (dat is een stijging van 46 zakjes t.o.v. het schooljaar 2015-2016). De zakjes

werden ingepakt met de hulp van de leerlingen van het 6LJ op dinsdag 28-03-2017.

Het heeft in totaal ongeveer anderhalf uur geduurd. De paaseitjes werden onmiddellijk

met de kinderen meegegeven. Aangezien er terug meer 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 betaald hebben, ofwel

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

kinderen meegegeven werden.
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7. Deelname aan activiteiten georganiseerd door GBS 't Haegje

 Do 08-09-2016 (LS) en Ma 19-09-2017 (KS): Infomoment

Onze  voorzitter  heeft  een  korte  voorstelling  van  de  OV  gegeven in  het  algemene

gedeelte  van  de  infoavonden.  Op  het  moment  dat  de  ouders  naar  de  klassen

vertrokken werden er aan de deur briefjes uitgedeeld om de mensen naar de eerste

vergadering te lokken. Er werd aan alle leden van de OV gevraagd om een t-shirt van

de OV aan te doen om herkenbaar te zijn in de oudermassa en om na de uitleg van de

leerkrachten de ouders in de klas van zijn/haar kind nog eens uit te nodigen voor een

aansluitend drink op kosten van de OV.

 Wo 26-10-2016 en Do 27-10-2016: Grootouderfeest

Het grootouderfeest bestond uit  een optreden (teletijdmachine) met achteraf koffie

met koekjes. Er werden helpende handen vanuit de OV gevraagd voor aan de bar. 

 Vr 02-12-2015: 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 werden er strooisnoep (met papiertje) voorzien. 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 aan het personeel. Er werd een budget van 720.00 €

uitgetrokken voor de aanschaf van klascadeaus (80.00 € voor 9 klassen). 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 genoten. Het strooisnoep werd die

dag gestrooid maar het klascadeau en de versnaperingen waren de nacht voordien al

toegekomen. De Sint en zijn zwarte en/of  regenboogpieten hebben de klassen niet

persoonlijk bezocht. Het Sinterklaasfeest heeft 1,499.74 € gekost.
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 Wo 19-04-2017: Opendeurdag

Tijdens de opendeurdag heeft de OV drank in flesjes verkocht aan 1.00 € per flesje. De

schoolkinderen kregen één drankje gratis met het bonnetje dat aan de uitnodigings-

brief geniet werd. De gebruikte bonnetjes werden gemarkeerd met een stempel. Ook

dit jaar was er niet veel volk op de opendeurdag ondanks het goede weer. We blijven

verder zoeken naar een beter concept om meer ouders er naartoe te lokken.

 Za 10-06-2017: Schoolfeest (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Het thema van schoolfeest was dit jaar “'t Haegje's got talent” met spelletjes voor

kinderen & een rommelmarkt (14u–16u), een optreden van juf. Liesa met haar groep

(16u–16u30),  een free  podium van de LS & optredens  van de klassen van de KS

(16u30–18u) en een verrassingact van de leerkrachten als afsluiter. De rommelmarkt

was geen succes (slechts 2 standjes) maar de spelletjes en optredens werden wel

gesmaakt. Het was de bedoeling dat de OV dit jaar enkel zou instaan voor de catering,

maar door een communicatiefout hebben we op de dag van het schoolfeest zelf nog

moeten  zorgen  voor  een  springkasteel.  Naast  drank  werden  er  hotdogs,  chips  en

schepijs verkocht. De hoeveelheid schepijs was goed ingeschat maar er waren nog

veel hotdogs en broodjes over. Het schoolfeest heeft 1,125.90 € opgebracht.

8.  Realisaties

 Uitstappen: 

Zoals elk jaar werd er een budget van 10.00 € per leerling voorzien voor de sponsoring

van educatieve uitstappen. We hebben er in totaal 2,810.77 € aan uitgegeven. Er werd

opgemerkt dat de IK en de 1KK veel minder dan 10.00 €/leerling hebben opgebruikt en

dat blijkt elk jaar zo te zijn.  We zullen bij  het begin van het schooljaar 2017-2018

verder bespreken hoe we dat best  kunnen aanpakken.

 OV-kot: 

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

nog amper open maar na de opruimactie zijn de rekken nog niet eens allemaal vol. Het
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verschil is met andere woorden gigantisch. Tamara Elsen en Inge Vranckx hadden al

een grote vooropruim gedaan door het verwijderen van de meeste spullen van de

school. Op zaterdag 28-01-2017 zijn 4 vaste leden van de OV de rest komen opruimen.

 Voorleesproject: 

Het  budget  voor  de  aanschaf  van boeken voor  het  voorleesproject  werd éénmalig

opgetrokken tot 2,000.00 € om te kunnen voldoen aan de hoge nood in het 3-4-5LJ.

 Zichtbaarheid leerkrachten: 

De stof die werd aangekocht om sjaaltjes te maken voor de leerkrachten om alzo hun

zichtbaarheid te vergroten werd terugbetaald door de OV (~33.00 €).

 Speeldag leerlingen: 

De kinderen van de 3KK, 1LJ, 2LJ en 3LJ  zijn op donderdag 29-06-2017 in het GC Den

Breughel  naar een  musical  geweest.  Deze  uitstap  werd  gesponsord  door  de  OV.

Bovendien hebben we de kosten van een springkasteel en ijsjes voor onze rekening

genomen.

 Speelplaats: 

Er werd 1,789.56 € uitgegeven aan de aanschaf van spel- en educatiefmateriaal. De

leerkrachten hebben daarmee o.a. nieuw speelgoed en fietsjes voor de kleuterschool

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

respectvol met het speelgoed van de tuinhuizen wordt omgegaan door de leerlingen. 

De vervanging van de zandbak van de KS werd opnieuw vooropgesteld als streefdoel

voor dit schooljaar, maar het heeft opnieuw zodanig veel vertraging opgelopen dat de

realisatie ervan niet gelukt is. De huidige zandbak heeft een L-vorm en zal vervangen

worden door één kleinere, rechthoekige zandbak met één vikinghuisje als doorgang. Er

moet  nog  een  goede  manier  gevonden  worden  om schaduw te  creëren.  Door  de

moeilijke bereikbaarheid van de speelplaats van de kleuterschool lijkt de uitvoering

van de werken  problematisch.  Om dat  te  omzeilen  was  er  een afspraak  met  een

buurman wiens tuin mocht gebruikt worden als toegangsweg, maar door een conflict

met de gemeente (zijn bouwaanvraag werd afgekeurd) is die afspraak op het laatste
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moment afgesprongen. We zouden daarom beroep moeten doen op een aannemer

maar dat is erg duur (van de orde van 15,000.00 €, zonder BTW en werkuren) en het is

op zich al een probleem om een aannemer te vinden die deze werken op een korte

termijn nog zou kunnen komen uitvoeren. De onderhandelingen met de buurman zijn

nog aan de gang en het is op dit moment nog niet duidelijk hoe we verder moeten met

dit project.

De trein op de speelplaats van de kleuterschool is voorlopig hersteld en goedgekeurd.

Het speeltoestel mag bijgevolg nog een tijd gebruikt worden maar zal op termijn ook

vervangen moeten worden.

 Multimedia: 

Er zijn enkele wijzigingen aan de website van de OV doorgevoerd:

◦ 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.

◦ Er  werd  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.

 Veiligheid:

Breugelwijk: We hebben dit  jaar  gewerkt  aan de veiligheid  in  de Breughelwijk.  De

situatie werd er te gevaarlijk omwille van de automobilisten. Ondanks het feit dat de

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. Er werden acties gevoerd om de ouders proberen te sensibiliseren

en hen te wijzen op parkeeralternatieven. Ondanks de vele discussies heeft het weinig

effect  gehad.  Het  probleem werd  besproken  tijdens  de  verkeerscommissie  die  van
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mening was dat de uitbreiding van het parkeerverbod in de Breugelwijk geen oplossing

is en dat er blijvend werk gemaakt moet worden van sensibilisering via de school.

Ondanks  dit  advies  heeft  het  schepencollege  beslist  om het  parkeerverbod  in  het

straatje  van  de  Breughelwijk  aan  de  kleuterschool  uit  te  breiden  tot  de  volledige

Breughelwijk. Dit parkeerverbod zal enkel gelden net voor de schooluren en aan het

einde van de schooldag. Een permanent parkeerverbod komt er niet, noch komen er

bewonerskaarten.  De  gemeente  is  ook  bezig  met  een  dossier  om  een  kortere

voetgangersverbinding tussen de parking aan de Mercatorlaan en de ingang van de

kleuterschool te realiseren.

Octopuspalen: In  de  loop  van het  schooljaar  werd  er  gezegd dat  er  Octopuspalen

geplaatst zouden worden aan de school. Hiervoor werd er door de Haachtse scholen

een subsidiedossier ingediend, maar geen enkele school heeft de subsidie gekregen.

Een subsidieaanvraag kan ondertussen wel vanop gemeentelijk niveau gebeuren maar

het gaat dan enkel nog over structurele wijzigingen.

Fluohesjes OV: Het viel op tijdens het fietsexamen dat de meeste leerlingen wel een

fietshelm en een fluohesje droegen, maar er werden maar weinig fluohesjes van de OV

gespot. Het doel wordt dus wel bereikt, maar we vragen ons af of het zinvol blijft om te

investeren in fluohesjes voor de oudere leerlingen. 

 Klusjesteam:

Sigfried  Jorssen  en  Koen  Ceulemans  hebben  de  leiding  van  het  klusjesteam

overgenomen van Michaël Beckaert. Er zijn dit schooljaar slechts een beperkt aantal

klusjes  aangevraagd  en  uitgevoerd.  Er  is  niet  veel  respons  gekomen  via  de

hulpcheques die in de klassen werden aangeboden. Er werd voorgesteld om de klusjes

te “concretiseren” in de hoop dat de ouders dan beter weten waarvoor er precies hulp

nodig is. Het zou misschien ook beter zijn om af en toe een “klusjesdag” in te plannen

waarvoor er dan heel concreet helpers gezocht kunnen worden.
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9.  Varia

 Dag van de leerkracht:

Er  werden  fruitmanden  geschonken  aan  de  leerkrachten  voor  de  dag  van  de

leerkracht.

 Wo 28-06-2017: 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  caf  “Claude”  in

Haacht.

 T-shirts OV: 

Er werden nieuwe T-shirts voor de OV aangekocht. Ze zijn grasgroen met het logo van

de OV op de voorkant (in het klein) en “De 'helden' van 't Haegje” als slogan op de

achterkant.

 Afsluitactiviteit OV: 

Omdat er geen geschikte datum weer gevonden kon worden werd er besloten om dit

jaar  geen  afsluitactiviteit  voor  de  vaste  leden  van  de  OV  te  organiseren  maar  te

opteren voor een opstartactiviteit voor het schooljaar 2017-2018.
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