
Verslag werkvergadering 13-06-2017

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

Tamara  Elsen  (directeur;  TE),  Ilse  Bries  (leerkracht  1KK;  IB),  Mathias  Vrebosch

(leerkracht LO; MV),  Karine Tant (leerkracht zedenleer; KT).

Geïnteresseerde ouder: Lindsey (ouder peuter; werkt aan CLB).

VERONTSCHULDIGD: Siegfried Jorssen (SJ), 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

Educatieve uitstappen IK en 1KK: Er wordt opgemerkt dat de IK en de 1KK veel minder

dan 10 €/leerling hebben opgebruikt aan educatieve utistappen. Dat is elk jaar zo. We

zullen bij het begin van het schooljaar 2017-2018 verder bespreken hoe we dat best

kunnen aanpakken.

Speeldag:  Er is nog niet besloten wat er met de ijsjes gaat gebeuren.

4. Evaluatie opendeurdag (woensdag 19-04-2017)

Ook dit jaar was er niet veel volk op de opendeurdag. We blijven verder zoeken naar

een beter concept om meer ouders er naartoe te lokken.

5. Evaluatie schoolfeest (zaterdag 10-06-2017)

Globale  evaluatie: Het  was  weerom een  geslaagde  editie  van  het  schoolfeest.  De

aanwezigheid  van  de  zon  heeft  het  succes  ongetwijfeld  mee in  de  hand gewerkt.

Ondanks de onheilspellende berichten vanuit de organisatie waren er uiteindelijk toch

nog vrij veel helpers, ook al is niet iedereen opgedaagd die zich opgegeven had.

Specifieke opmerkingen:

 De hoeveelheden voor de versnaperingen waren vrij goed ingeschat. Er was 20

liter vanille-ijs voorzien voor schepijsjes en dat bleek juist voldoende te zijn: het

ijs was op maar er was ook niet veel extra vraag naar. Er was slechts één doos
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chips  over.  Dat  kwam  voornamelijk  omdat  veel  mensen  op  het  einde  de

overschot van hun drankkaart aan chips kwamen opgebruiken. Er waren wel nog

veel  hotdogs  en  broodjes  over  (er  zijn  er  ongeveer  220  verkocht)  wat

waarschijnlijk te wijten is aan het warme weer. Volgend jaar kunnen we proberen

om beter te anticiperen op basis van de weersvoorspellingen.

 De rommelmarkt was geen succes, hetgeen waarschijnlijk deels verklaard kan

worden door de garageverkoop die de dag erna in Haacht georganiseerd werd.

Er waren slechts 4 inschrijvingen voor standjes. Twee ervan zijn niet opgedaagd

maar  dat  waren  buitenlandse  families  waarvan  er  vermoed wordt  dat  ze  de

communicatie errond niet helemaal goed begrepen hebben. Ze hadden wel 5 €

betaald maar we gaan die teruggeven.

 Er bleek geen klein springkasteel gereserveerd te zijn, maar dat probleem werd

efficiënt opgelost door KS. Het was gebaseerd op een misverstand. De leden van

de  OV  hebben  de  springkasten  de  vorige  jaren  altijd  besteld  maar  dit  jaar

hebben ze tijdens de vorige vergadering duidelijk laten weten dat ze enkel de

catering zouden doen. Er is verwarring ontstaan doordat TE het springkasteel

voor de speeldag wél besteld heeft...

 Het  was  niet  duidelijk  genoeg  dat  de  meeste  activiteiten  maar  tot  16:00

aangeboden werden. Het zou daarom beter zijn om bij de uitnodiging van de

volgende editie ook het programma mee te geven. 

 Vorig jaar konden de kinderen met hun activiteitenbandje ook een gratis portie

popcorn krijgen. Sommige aanwezigen gingen er van uit dat er dit jaar een gratis

ijsje mee te verkrijgen was, maar dat was niet het geval.

 Er was geen “fotobooth” meer beschikbaar voor ons schoolfeest. Ter vervanging

daarvan werd er een mooi hoekje ingericht met allerlei attributen waar er twee

ouders elk één uur foto's hebben getrokken. De lokatie bleek echter niet ideaal

te zijn  want er zijn veel  mensen die niet goed achter  het podium durven te

komen. Het is spijtig dat er geen groepsfoto genomen geweest is van de leden

van de OV.
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 Het  tornooi  was  geen groot  succes.  Het  werd voornamelijk  ingericht  om het

schoolfeest aantrekkelijker te maken voor de grotere kinderen.

 Er  waren  slechts  11  parasols  ter  beschikking.  Daardoor  zijn  er  veel  mensen

onder de bomen gevlucht om in de schaduw te kunnen zitten.

6. Planning activiteiten schooljaar 2017-2018

Facultatieve verlofdagen: 

 maandag 02-10-2017,

 maandag 30-04-2018.

Pedagogische studiedagen: 

 woensdag 18-10-2017,

 woensdag 07-03-2018,

 woensdag 30-05-2018.

Activiteiten OV: 

 Algemene vergaderingen: dinsdag 12–09-2017 en dinsdag 12–06-2018.

 Werkvergaderingen: dinsdag 12–09-2017, dinsdag 10-10-2017, dinsdag 14-11-

2017, dinsdag 12-12-2017, dinsdag 09–01-2018, dinsdag 06–02-2018, dinsdag

13–03-2018, dinsdag 17–04-2018, dinsdag 15–05-2018 en dinsdag 12–06-2018.

 Halloweentocht:  vrijdag  20-10-2017  (met  een  vertrek  tussen  18:00  en  20:00;

verantwoordelijken: RD & AD), 

 Kerstkaarten (er wordt door de leerkrachten gevraagd om het vroeger in het schooljaar te

organiseren dan de vorige keren),

 Boekenbeurs: donderdag 30-11-2017 (er zal nagegaan worden of we het dit jaar kunnen

organiseren in samenwerking met “Pardoes”; verantwoordelijke: BV),

 Spaghetti-avond: zaterdag 27-01-2018 (verantwoordelijken: KS & JVP), 

 Paasactie: maandag 05–03-2018 tot vrijdag 30–03-2018 (verantwoordelijke: PDC).

Er wordt voorgesteld om werkgroepen op te richten die bestaan uit een mix van leden

van de OV en leerkrachten om beter op elkaar te kunnen inspelen en duidelijkere

onderlinge afspraken te kunnen maken.   
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Denktank nieuwe activiteiten OV: (door leerkrachten en leden OV)    

 Multiculturele foodmarket (hapjes van land van herkomst voor de inburgers van buiten-

landse families; kan gemakkelijk gecombineerd worden met de opendeurdag die we zouden laten

doorgaan van 17:00  tot  19:00  omdat  het  samenvalt  met  de  buitenspeeldag;  opbrengst  kan

geschonken worden aan een goed doel),  

 Tweedehandsbeurs (voor en door kinderen; met koffiebar en cake), 

 Quiz  (veel  werk;  sponsors  nodig voor  prijzen;  vragen door  kinderen?;  prijs  voor  de  meeste

consumpties kan meer geld in het laadje brengen maar kan ook zorgen voor problemen),

 “Start with art” (of iets gelijkaardig; kunstwerken van verschillende stromingen in de sportzaal

ophangen, leerlingen over onderwijzen en zelf kunstwerken in dezelfde stijl laten maken die dan

tijdens  de  opendeurdag  getoond  kunnen  worden;  goed  idee  maar  nog  niet  voor  volgend

schooljaar), 

 Pizzaverkoop,  wafelverkoop,  etc.  (opbrengst  voor  klas  wat  gebruikt  kan  worden  voor

speelgoed of uitstap; vereist deur-aan-deur verkoop voor groot succes en wordt liefst vermeden),

 Tombola (sponsors nodig voor prijzen),

 Brunch (brengt niet meer op dan een spaghetti-avond; veel werk; meestal veel overschotten

omwille van onvoorspelbaarheid van de nodige hoeveelheden).

Activiteiten school: 

 Schoolfeest:  zaterdag  02-06-2018  of  zaterdag  09-06-2018  (verdeling  tussen

vestigingen Haacht en Wespelaar nog niet beslist),

 Grootouderfeest: woensdag 25-10-2017 en donderdag 26–10-2017.

7. Verkeersveiligheid

Evaluatie actie Breughelwijk: Het advies van de gemeente luidt als volgt: “Het verder

uitbreiden van het parkeerverbod is geen oplossing. Het parkeren zal zich verleggen.

Het invoeren van bewonersparkeren omwille van een beperkte periode per dag dat het

probleem zich stelt heeft in een woonwijk bovendien meer nadelen dan voordelen. Dit

is  enkel  zinvol  in  zones  met  constante  hoge  parkeerdruk.  Er  moet  blijvend  werk

gemaakt worden van sensibilisering via  de school.  De gemeente is  bezig met een

dossier om een kortere voetgangersverbinding tussen de parking aan de Mercatorlaan

en de ingang van de kleuterschool te realiseren.”  De steun vanuit de gemeente lijkt
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dus  eerder  beperkt  maar  er  wordt  wel  van de school/OV verwacht  dat  we blijven

sensibiliseren. Er wordt enigszins gevreesd dat er eerst iets ernstig moet gebeuren

voordat er iets ondernomen zal worden...

NB  schepen  van  onderwijs:  “In  tegenstelling  tot  het  advies  van  de  verkeers-

commissie 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. Aan het voetpad wordt blijvend gewerkt.” 

NB  OV:  We  juichen  deze  beslissing  van  het  schepencollege  luidkeels  toe  en

beseffen dat de geuitte vrees onterecht was. We zijn wel vragende partij om het

parkeerverbod op regelmatige tijden door de politie te laten controleren om het

effectief  te maken want het parkeerverbod in het straatje aan de kleuterschool

wordt geregeld door ouders van leerlingen van onze school genegeerd.

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. Er wordt benadrukt dat, naarmate

de leerlingen groeien, de kleine fluohesjes van de OV gratis ingeruild kunnen worden

voor een groter exemplaar.

Rugzakken: Voor de sportdag van het 4-5-6LJ ging door in het Blosodomein in Hofstade

(Zemst).  Ze  zijn  er  naartoe  gefietst  en  tijdens  de  fietstocht  werden  de  rugzakken

meegegeven  met  de  bezemwagen (chauffeur:  KT).  De  bezemwagen moet  sowieso

meerijden en vooral  voor de jongere  deelnemers  is  het  zinvol  om geen rugzak te

moeten dragen omdat voor sommigen de fietstocht op zich al een hele uitdaging is.

8. Opvang

Bedankingsdrink:  Er zal een Doodle opgesteld worden om een geschikt moment te

vinden voor de bedanking van de begeleiders van de opvang.
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AI EC: Doodle bedankingsdrink begeleiders opvang (opvang)

Tablet:  De grote tablet valt tegenwoordig een drietal keer per dag spontaan uit. JVP

heeft er tijdens de vergadering naar gekeken en denkt dat het probleem opgelost is.

Begeleiders:  Martine is aan het overwegen om op pensioen te gaan. Als ze dat doet

weet ze nog niet of ze de begeleiding van de opvang gaat blijven doen als vrijwilliger.

Ze zou dat op tijd moeten laten weten zodat we, indien nodig, tijdig op zoek kunnen

gaan naar iemand om haar te vervangen.

Verantwoordelijke opvang: EC kondigt aan dat ze enkel nog volgend schooljaar verant-

woordelijke voor de opvang wil blijven. We moeten dus beginnen uitkijken naar iemand

die deze taak van haar wil overnemen.

9. Speelplaats

Vervanging zandbak: De onderhandelingen met de buur voor een eenvoudige toegang

voor het materiaal voor de vervanging van de zandbak zitten muurvast. We hebben

ondertussen  een  offerte  van  een  aannemer  van  15,000.00  €  (zonder  BTW),  wat

neerkomt op het hele  budget  dat de OV voorzien had voor de vervanging van de

zandbak. Een tweede offerte zou onderweg zijn en de contactpersoon voor een derde

offerte reageert niet meer. 

Schaduw: Er wordt opgemerkt dat er momenteel nergens op de speelplaats van de KS

bescherming is tegen de zon. De kleuters kunnen enkel naar binnen om uit de zon te

blijven. Dat is geen gezonde situatie. Er wordt daarom gedacht aan systemen met een

scherm om schaduw te creëren. Het lijkt niet meer haalbaar om het probleem nog voor

de resterende twee weken van dit schooljaar op te lossen.

Spel-  en educatief  materiaal: De aangekochte  fietsjes  zijn  al  in  gebruik  en passen

allemaal in het tuinhuis van de KS.

10. Klusjesteam

Niets te melden.
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11. Geschenken voor geboorte broertjes/zusjes

Er  is  nog  budget  in  de  post  “andere  uitgaven”  dat  gebruikt  kan  worden  voor  de

aanschaf van geschenken voor de geboorte van broertjes en zusjes. Het beschikbare

bedrag (van de orde van enkele honderden euro's) zou hiervoor ruim voldoende moeten zijn.

12. Tutti Frutti

Het  systeem  van  gesubsidieerd  schoolfruit  zal  vanaf  volgend  schooljaar  volledig

hervormd worden.  Er  zullen  enkel  nog  subsidies  aangevraagd  kunnen  worden  om

gedurende 10 weken één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling en per

week terugbetaald te krijgen. Daarenboven zal een deelname aan het “Tutti  Frutti”

project in voorgaande schooljaren de kansen op succes verminderen. Er kan uiteraard

voor gekozen worden om aankopen voor de overige weken zelf te financieren. Het zal

waarschijnlijk  goedkoper  uitkomen  om  dat  dan  te  doen  bij  de  leveranciers  die

meedoen aan het schoolfruit, -groenten en -melkproject. Voor 't Haegje zou er een

budget van ongeveer 1800 € nodig zijn om één stuk fruit per leerling te betalen voor

een heel schooljaar (30 weken aan ~0.25 € per stuk fruit). Het is niet duidelijk of de

gemeente dan nog bereid zou zijn om het fruit te gaan halen en/of het fruit geleverd

zou  kunnen  worden  op  de  school  door  de  leveranciers  uit  het  project.  Er  wordt

besloten om sowieso een subsidie-aanvraag in te dienen voor 10 weken. We kunnen

dan in september nog bekijken hoe het verder loopt...

13. Terugkoppeling schoolraad

Het volledige verslag van de vergadering van de schoolraad van dinsdag 30-05-2017 is

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

 Facultatieve verlofdagen en Pedagogische studiedagen (zie ook agendapunt 6),  

 Evaluatie brandoefening

 Aanpassing van schooluren: De aangepaste schooluren werden goedgekeurd op

personeelsvergaderingen en het schepencollege. Voor 't Haegje is er enkel een

verschuiving binnen de dagindeling. De begin- en einduren blijven gelijk.  
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14. Varia (deel1) 

 t-shirts  KOOGO: We  hebben  10  t-shirts  van  KOOGO  (Koepel  van  Ouder-

verenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) gekregen omdat we bij

de eerste 100 waren om ons aan te melden.

 Schoolfoto's: Het is gemakkelijk dat de foto's via de website van de fotograaf

betaald kunnen worden, maar de school heeft  er zelf  geen zicht op hoe het

loopt. Er wordt gevraagd of er geen officiële pasfoto's kunnen genomen worden

naast de gewone foto's, maar dat lijkt organisatorisch niet eenvoudig en zou

veel extra tijd vragen.

 Muziek KS: De muziekinstallie die gebruikt wordt op de speelplaats van de KS is

sinds  deze  maand  stuk.  Er  wordt  gevraagd  of  er  een  nieuwe  mobiele

muziekinstallatie  (met  CD,  USB-poort,  blue-tooth)  aangekocht  mag  worden

tegen  het  begin  van  het  schooljaar  2017-2018.  Die  aanvraag  wordt

goedgekeurd. MV merkt op dat ze bij Klimop een hele goede installatie hebben.

AI MV: informatie vragen over muziekinstallie Klimop (varia)

 Dactyloles,  tekenles,  etc.:  Er  wordt  voorgesteld  om  volgend  schooljaar  één

thema uit te werken waar we op onze school nog geen ervaring mee hebben,

maar het mag niet veel kosten om te voorkomen dat er eliteclubjes gecreëerd

worden. De gemeente zou het initiatief nemen om een doorschuifsysteem voor

dergelijke  activiteiten  te  organiseren  (bv.  een  lessenreeks  dactylo  van  een

beperkt  aantal  weken  na  elkaar  aanbieden  in  de  verschillende  Haachtse

scholen).  Deze actitiviteiten  zouden doorgaan tijdens de opvang.  Zo kunnen

kinderen van verschillende dingen proeven om zo hun talenten en interesses te

leren kennen.

(TE, MV, IB en KT verlaten de vergadering om 22:45)
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DEEL 2 (OV)

15. Multimedia

KS heeft gemerkt dat er de laatste tijd een aantal e-mails niet opgestuurd geraken. Het

is pas enkele dagen later dat ze daar dan een bericht over krijgt. Als het probleem

blijft aanhouden, zou het gemeld moeten worden bij Mind of Media.

16. Financieel overzicht april 2017 – mei 2017

 Inkomsten  april  2017: 1650.79  €  waarvan  1176.00  €  (opvang),  12.00  €

(paasactie), 34.00 € (opendeurdag), 428.79 € (tutti frutti) 

 Uitgaven april 2017: 1164.43 €, waarvan 260.17 € (opvang), 13.84 € (paasactie),

11.26 € (bankkosten), 43.73 € (opendeurdag), 224.20 € (verzekering), 140.37 €

(tutti frutti), 6.05 € (onkosten vergadering)

 Inkomsten mei 2017: 4302.64 € waarvan 3548.80 € (opvang), 748.84 € (tutti

frutti), 5.00 € (turn t-shirt) 

 Uitgaven mei 2017: 613.33 €, waarvan 260.00 € (opvang), 353.33 € (tutti frutti)

17. Varia  (deel 2)

 Kassa: AD geeft aan dat het nuttig zou zijn om over een andere (grotere) kassa te

beschikken voor activiteiten zoals het schoolfeest (voor een beter organisatie van het

geld en om te vermijden dat de kassa overvol geraakt met briefjes). Ze krijgt de toelating

om  een  nieuwe  kassa  aan  te  schaffen  mocht  ze  er  een  geschikter  model

tegenkomen.

 Afsluitactiviteit OV:  Er wordt voorgesteld om een opstartactiviteit te doen i.p.v.

een afsluitactiteit omwille van overvolle agenda's voor deze periode van het jaar.

Enkele voorstellen voor activiteiten die naar voor geschoven worden:

◦ restaurant,

◦ escape game,

◦ glow in the dark minigolf,
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◦ vespa-tocht. 

Er zal een poll voor de activiteiten en een doodle voor de datum opgesteld worden.

AI KS: Poll activiteiten en doodel datum opstartactiviteit (varia OV)

De vergadering wordt afgesloten om 23:00.
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18. Volgende vergadering:

De  eerste  algemene  vergadering  en  de  eerste  werkvergadering  van  v.z.w.

Oudervereniging  GBS  't  Haegje  van  het  schooljaar  2017-2018  zullen  aansluitend

doorgaan op dinsdag 12-09-2017 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.   Halloweentocht (vr 20-10-2017) 

5.   Opvang

6.   Speelplaats

7.   Klusjesteam

8.   Tutti Frutti

9.   Verkeersveiligheid

10. Varia

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht juni 2017 – augustus 2017

13. Varia OV

14. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de

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