
Verslag werkvergadering 12-09-2017

LOCATIE (TIJDSTIP): Breughelwijk 18, 3150 Haacht 

         (aansluitend op Algemene Vergadering)

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

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

Jorssen (SJ),  Bert  Verhulst (BV),  Tamara Elsen (directeur;  TE),  Lisa Vandevenne (juf.

1KK; LV), Inge Vranckx (juf. 1LJ en 2LJ; IV)

Geïnteresseerde ouder: Sara Salim (SS; mama van Roos uit 3KK)

VERONTSCHULDIGD:  Koen  Ceulemans  (KC),  Rosita  Duchesne  (RD),  Johan  Van

Puymbrouck (JVP), Bart Vanmeensel (BVM)

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
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De vergadering wordt geopend om 22:00.

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

Budget:  Tijdens de algemene vergadering werd er beslist om alle sportactiviteiten te

sponsoren. Dat kan duidelijk naar de ouders toe gecommuniceerd worden en sport en

beweging is iets waar we als OV achter staan. Er werd een budget van 2,500.00 € voor

uitgetrokken.

4. Evaluatie infoavond

AD heeft de oudervereniging kort voorgesteld tijdens het gezamenlijk infomoment van

de LS. Er was bedroevend weinig volk. Het is moeilijk te begrijpen dat de ouders zelfs

voor  hun  oudste  kinderen  niet  komen  luisteren  naar  wat  de  leerkrachten  met  de

leerlingen doen. Dat is heel jammer naar de leerkrachten toe. Zeker voor de KS was

het schrijnend. Er zijn ouders opgedaagd voor slechts 8 kinderen van de 1KK en 2

kinderen van de IK. Er wordt voorgesteld om:

 een enquête te houden om te polsen wat de reden is dat de ouders niet komen,

 het  infomoment  te  laten  samenvallen  met  de  opendeur  van  eind  augustus

(maar dan zijn er misschien nog mensen op vakantie),

 het infomoment op 1 september te organiseren omdat er veel mensen sowieso

al verlof nemen voor de eerste schooldag.
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5. Halloweentocht (vr 20-10-2017; verantwoordelijke: Rosita Duschesne)

De familie-activiteit  van dit  jaar  bestaat  uit  een Halloweentocht.  De  leden van de

werkgroep  “familie-activiteit”  (RD  en  AD)  zouden  eens  moet  samenzitten  met

leerkrachten (juf. Lisa en juf. Sandra) om afspraken te maken.

AI RD: vergadering OV + leerkrachten beleggen (halloweentocht)

6. Kerstkaartenactie (verantwoordelijke: Bert Verhulst)

We hebben al twee folders ontvangen voor de organisatie van een kerstkaartenactie.

Onze voorkeur gaat uit naar “Mr. Pencil” (http://misterpencil.be/) die enkel het bestelde

aantal kaarten drukt en alle kinderen een linnen zak geeft met hun tekening erop. BV

is bereid om de organisatie van deze actie op zich te nemen.

7. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Materiaal: Omdat de batterij  van de telefoon kapot is werd er een nieuwe telefoon

aangekocht. Ondertussen is er ook een nieuwe batterij voor het oude toestel besteld

zodat het ook terug gebruikt kan worden. Eén van de tablets valt zonder aanwijsbare

reden voortdurend uit. Deze tablet wordt nu getest door de kinderen van EC.

Begeleiders: Er  wordt  een  vergadering  belegd  op  vrijdag  22-09-2017 om 9:00  om

samen te zitten met de begeleiders van de opvang. Sommige begeleiders zullen er

waarschijnlijk binnen enkele jaren mee stoppen. Er zijn nu al begeleiders met meer

beperkingen (wat werkuren betreft) dan vorig schooljaar. TE laat ons weten dat er zich

een  dame  heeft  aangemeld  die  zich  kandidaat  wil  stellen  om  begeleider  van  de

opvang te worden maar het is nog niet duidelijk of ze er het juiste profiel voor heeft.

AI TE: doorsturen gegevens kandidaat begeleider opvang (opvang)

(SS verlaat de vergadering om 22:20)

Verantwoordelijke opvang:  EC kondigt aan dat ze enkel nog in het schooljaar 2017-

2018 verantwoordelijke voor de opvang wil blijven. We moeten dus beginnen uitkijken

naar iemand die deze taak van haar wil overnemen.
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8. Speelplaats

Vervanging zandbak: Het lijkt niet meer mogelijk om een gemakkelijke toegang naar

de speelplaats van de KS te hebben via de tuin van een buurman. Hij zou hiertoe wel

bereid  zijn  maar  hij  wil  er  een  tuinhuis  zetten  van  zodra  zijn  bouwaanvraag

goedgekeurd  is  (en  het  lijkt  weinig  waarschijnlijk  dat  de  werken  in  de  tussentijd

uitgevoerd zouden kunnen worden).  Werken met een aannemer is  gigantisch duur.

Daarom werd er tijdens de algemene vergadering voorgesteld om de zandbak niet te

renoveren maar hem dicht te gooien en op het dichtgedane stuk nieuwe dingen te

voorzien. Er moet terug samengezeten worden met Kris van de gemeente.

AI JVP & SJ: samenzitten met Kris van de gemeente (speelplaats) 

9. Klusjesteam (verantwoordelijke: Sigfried Jorssen)

UItgevoerde klusjes: geen.

Aangevraagde klusjes: 

 een ophangsysteem en een zwarte doek om de “driehoek” in sporthal dicht te

maken (voor het grootouderfeest).

AI SJ: ophangsysteem + zwarte doek voor sluiten driehoek sporthal (klusjesteam)

10. Tutti Frutti

Er werd tijdens de algemene vergadering beslist om geen fruit meer te voorzien op

kosten van de OV. Mocht de subsidieaanvraag toch goedgekeurd worden (wat weinig

waarschijnlijk is aangezien we al vaak “tutti frutti” subsidies hebben gekregen), dan

zal de school gedurende 10 weken wél een stuk fruit aanbieden aan de kinderen. 

11. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Er zijn twee vergaderingen geweest over verkeersveiligheid. De knelpunten die in de

nabije of verre toekomst aangepakt zullen worden werden er besproken:
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 In  de  Breughelwijk  zal  het  voetpad  vanaf  de  Wespelaarsesteenweg  verder

getrokken worden. Het parkeerverbod in de hele Breughelwijk was beloofd voor

01-09-2017 maar de verkeersborden moeten nog besteld worden.

 Er is een raming voor de kostprijs van een trage weg van de parking aan de

Mercatorlaan naar de kleuterschool.

 Er zullen nog meer fietssuggestiestroken aangebracht worden in Haacht.

Er wordt opgemerkt dat de schepen van onderwijs bijna nooit naar deze vergaderingen

komt om de belangen van de Haachtse scholen te verdedigen...

Fietsenstalling: Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor de uitbreiding van de

fietsenstalling.

12. Varia (deel1) 

 Dactylocursus:  Als er dactylolessen aangeboden zouden worden, dan zou dit

moeten kunnen tegen een gelijkaardig tarief als de opvang. Er is nog niet veel

gebeurd voor dit initiatief. Alle instanties die tot nu toe gecontacteerd geweest

zijn  bleken  verschrikkelijk  duur  te  zijn.  Er  wordt  opgemerkt  dat  het  perfect

georganiseerd zou kunnen worden op gemeentelijk niveau in de stille ruimte

van de bibliotheek (daar staan een aantal computers die ervoor gebruikt kunnen

worden) of in het “Huis van het Kind” (waarin alle kind gerelateerde organisaties

dingen kunnen organiseren, bv. infosessies, Kind & Gezin,...). 

 Vrije dagen: De facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen vallen

allemaal  in  even  weken  en  dat  is  nadelig  voor  gescheiden  ouders  met  co-

ouderschap. Er wordt gevraagd om daar in het vervolg beter rekening mee te

houden.

(TE, IV en LV verlaten de vergadering om 22:55)
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DEEL 2 (OV)

13. Multimedia

Niets te melden.

14. Financieel overzicht juni 2017 – augustus 2017

 Inkomsten  juni  2017: 7,236.24  €  waarvan  2,573.24  €  (opvang),  4,387.00  €

(schoolfeest), 276.00 € (tijdschriften) 

 Uitgaven  juni  2017: 7,640.57  €,  waarvan  1,034.34  €  (spel-  en  educatief

materiaal), 445.00 € (tutti frutti), 489.72 € (schoolbibliotheek), 90.00 € (lidgeld

VCOV),  2,693.99 € (opvang),  2,819.07 € (schoolfeest),  95.37 € (tijdschriften),

3.08 € (onkosten vergadering)

 Inkomsten  juli  2017: 2,777.22  €  waarvan  2,760.44  €  (opvang),  16.78  €

(interesten) 

 Uitgaven  juli  2017: 879.37  €,  waarvan  153.25  €  (uitstappen),  234.16  €

(schoolfeest), 212.28 € (tijdschriften), 261.40 € (opvang), 18.28 € (bankkosten)

 Inkomsten augustus 2017: 1,801.93 € waarvan 321.00 € (uitstappen), 379.73 €

(tutti frutti), 1,101.20 € (opvang) 

 Uitgaven augustus 2017: 3,254.02 €, waarvan 2,771.00 € (uitstappen), 275.14 €

(schoolbibliotheek), 207.88 € (schoolfeest)

15. Varia  (deel 2)

 Voorzitter: KS kondigt aan dat dit haar laatste schooljaar als voorzitter van de OV

is. Ze zal dus voor het schooljaar 2018-2019 geen kandidaat-voorzitter meer zijn.

 Startactiviteit OV: Op zaterdag 02-09-2017 hebben 8 vaste leden van de OV de

escaperoom “Flight 923” van Locked in Wilsele-Putkapel succesvol  afgewerkt.

Door  goed teamwerk  hebben ze zich  op slechts  15 seconden van het  einde

kunnen bevrijden!

De vergadering wordt afgesloten om 23:25.
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16. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2017-2018 zal doorgaan op dinsdag 10-10-2017 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.   Kerstkaartenactie

6.   Opvang

7.   Speelplaats

8.   Klusjesteam

9.   Veiligheid

10. Varia

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht september 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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