
Verslag werkvergadering 10-10-2017

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje

AANWEZIGEN:  Karen  Schouteden  (voorzitter;  KS),  Peter  De  Cat  (secretaris;  PDC),

Fleur Cloetens (FC), Ellen Camerlinck (EC), Johan Van Puymbrouck (JVP), Tamara Elsen

(directeur; TE), Liese Van Kriekingen (co-teaching juf.; LVK)

Geïnteresseerde ouder: Leen Vanderper (SS; mama van Janne uit 1LJB)

VERONTSCHULDIGD:  Ann  Daems  (penningmeester;  AD),  Koen  Ceulemans  (KC),

Rosita  Duchesne  (RD),  Siegfried  Jorssen  (SJ),  Bert  Verhulst  (BV),  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

De vergadering wordt geopend om 20:00.
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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

In bijlage 1 wordt er een overzicht gegeven van alle geplande sportactiviteiten voor

het schooljaar 2017-2018. Er werd tijdens de algemene vergadering van 12-09-2017

beslist om een budget van 2,500.00 € te voorzien voor educatieve uitstappen en het

gebruikelijke budget van 600.00 € voor Tutti Frutti te spenderen aan de zwemlessen

van het 2LJ.

Het  begrootte  budget  is  niet  toereikend  om  alle  voorgestelde  activiteiten  te

financieren. We kunnen zouden wél alles behalve het Muurklimmen/Speleobox kunnen

betalen. Dit scenario heeft als: 

 voordeel: zwemmen is voor iedereen gratis (en het is belangrijk dat alle kinderen

leren zwemmen) en Yoga is een extra activiteit voor de hele school. 

 nadeel: Rollebolle is enkel voor 2KK en 3KK, dus die klassen zouden dan licht

bevoordeeld worden t.o.v. de anderen...

Er  zal  tijdens  de  volgende  vergadering  beslist  worden  welke  sportactiviteiten  er

allemaal gesponsord zullen worden door de OV.

4. Halloweentocht (vr 20-10-2017; verantwoordelijke: Rosita Duschesne)

Stand van zaken: De voorbereiding van de Halloweentocht is zo goed als afgerond en

alles lijkt onder controle. De stand van zaken kan als volgt samengevat worden:
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 RD zorgt voor de wandelroutes en AD bezorgt ze aan de leerkrachten en de

gemeente (die de informatie doorgeeft aan de politie zodat zij op de hoogte zijn).

 We hebben de officiële toelating van de gemeente voor gebruik van het park aan

het gemeentehuis.

 De leerkrachten zorgen voor de activiteiten onderweg en bepalen ook waar de

activiteiten plaatsvinden. Ze vragen om hulp bij de voorbereiding tussen 15:30

en 18:00. Voor één van de activiteiten zijn er lolly’s nodig om spookjes van te

knutselen (die zijn besteld bij Subli). De leerkrachten zorgen voor de rest van het

materiaal en eventuele aankopen worden achteraf terugbetaald.

 Er wordt gezorgd voor gratis pompoensoep (gemaakt door Suzanne) bij de start

van  de  wandeling.  Tamara  heeft  Colruyt-kaarten  van  Tutti  Frutti  kunnen

recupereren en gaat daarmee de inkopen voor de pompoensoep doen zodat de

factuur rechtstreeks bij de OV terecht komt. RD moet de lokatie van de soep nog

vastleggen. SJ zal zorgen voor een gasbekken en Wilfried (van de gemeente) zal

op vrijdagochtend twee gasflessen leveren op school.

 Na de wandeling worden er hotdogs en drank aangeboden (tegen betaling). De

bestellingen bij Subli, Swinnens en Bosmans zijn geregeld. Bij Swinnens werden

er ook een extra frigo en glazen gevraagd. Voor de opwarming van de hotdogs

kunnen we de electrische kookplaat van RD gebruiken.

 De bestelde hoeveelheden zijn gebaseerd op het verbruik van de vorige edities

halloweentochten en wandelingen.  Als  er  veel  meer  of  minder  inschrijvingen

zouden zijn, dan kunnen de bestellingen nog aangepast worden.

 De inschrijvingsformulieren zijn dinsdag aan de school bezorgd maar werden pas

donderdag (en in sommige klassen zelfs vrijdag) meegegeven met de kinderen.

De leerlingen van het 6LJ  waren op uitstap,  dus zij  kregen het formulier  pas

maandag  mee  naar  huis.  Het  valt  nog  af  te  wachten  hoe  de  ouders  gaan

betalen: cash of per overschrijving. Gezien het klein bedrag hebben we de keuze

gelaten.

Activiteiten: De leerkrachten voorzien de volgende activiteiten tijdens de wandeling:
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 Spinnenwebben tussen de bomen waar men iets moet ingooien.

 Voeldozen.

 Een soort blikken gooien maar dan met spookjestonnen in plaats van blikken.

 Een spookje knutselen met lolly’s (begeleide activiteit).

 Gooien van watten in hoepels die beplakt worden met schilderstape zodat de

watten eraan blijven plakken.

 Dansen op enge muziek.

 Een bezemrace.

 Zing een liedje voor je ouders.

Er werd ook voorgesteld om de deelnemers onderweg een griezelige selfie te laten

nemen  en  daar  eventueel  een  wedstrijd  aan  te  koppelen.  Dat  idee  werd  echter

afgevoerd aangezien niet alle deelnemers in de mogelijkheid zijn om selfies te nemen

(niet iedereen heeft een smartphone). In plaats daarvan zal er een grote pompoen op

de  inschrijvingstafel  liggen.  We  gaan  de  deelnemers  laten  gokken  hoeveel  die

pompoen weegt en de winnaar mag ze mee naar huis nemen. 

Door de leerkrachten werd nog voorgesteld om aan de deelnemers bij de start van de

wandeling een zakje mee te geven met het materiaal  dat ze nodig hebben bij  de

activiteiten onderweg, omdat er niet op alle plaatsen iemand kan staan. Dat lijkt ons

een goed idee op voorwaarde dat ze die zakjes op voorhand maken.

De leerkrachten hadden voorgesteld om chiroleden tegen betaling in  te  huren om

onderweg te komen “spoken”. Dat zou niet eerlijk zijn t.o.v. de ouders die gratis komen

helpen. Als alternatief hebben we voorgesteld om de leerlingen van het 6LJ daarvoor in

te schakelen, maar dat kan niet omwille van verzekeringsoverwegingen. 

Algemene opmerkingen: Het personeel heeft  beslist dat elke leerkracht maar komt

helpen  bij  één  activiteit  die  georganiseerd  wordt  door  de  OV  (ofwel  de  familie-

activiteit,  ofwel  de  spaghetti-avond)  waardoor  er  slechts  drie  leerkrachten  ingezet

zullen worden voor de halloweentocht. TE merkt op dat die avond ook de “dag van de

jeugdbeweging” (enkel voor leerlingen van de middelbare school) georganiseerd wordt

in GC Den Breughel.
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(EC komt de vergadering binnen om 20:30)

5. Kerstkaartenactie (verantwoordelijke: Bert Verhulst)

We hebben geen nieuws ontvangen over de organisatie van de kerstkaartenactie. Er

zijn twee dozen aangekomen in het secretariaat, één van “Mr. Pencil” (waarmee de

samenwerking  bevestigd  werd)  en  één  van  “Kaart  In  Actie”  (de  firma  die  we

afgewezen hebben). KS gaat contact opnemen met BV en gaat eens komen kijken naar

de ontvangen dozen.

NB KS: De ontvangen doos van “Kaart in actie” zou al verstuurd geweest zijn op 11-

09-2017,  dus  nog  vóór  dat  KS  gemeld  heeft  dat  we  niet  met  hen  zouden

samenwerken. Aangezien de doos niet teruggehaald zal worden en het zonde is om

het zomaar weg te gooien wordt er voorgesteld om de tekenpapieren die erin zitten

te schenken aan de opvang.

6. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Er is een overleg geweest met de begeleiders van de opvang. De volgende punten zijn

naar boven gekomen:

 Martine gaat in januari stoppen wegens gezondsheidsproblemen. Er zou daarom

dringend  contact  moeten  opgenomen  worden  met  de  kandidaat  begeleider

waarvan TE de contactgegevens heeft doorgestuurd naar EC. 

AI EC: kandidaat begeleider opvang contacteren (opvang)

 Er werd voorgesteld om de kinderen tijdens de opvang knutselwerken te laten

maken  in  het  thema  Halloween  die  dan  gebruikt  kunnen  worden  voor  de

Halloweentocht. EC gaat hiervoor gekleurd papier kopen.

AI EC: gekleurd papier voor knustelen thema Halloween (opvang)

 Het poortje aan de KS is kapot en zou hersteld moeten worden.

 Er  werd  nagevraagd in  hoeverre  er  nog  betaalde  drankjes  genomen  worden

tijdens de opvang. Momenteel is er nog keuze tussen water, melk en chocomelk.
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De gesuikerde dranken worden systematisch afgeschaft, dus chocomelk zal het

volgende drankje zijn dat zal verdwijnen...

 Er  werd  gevraagd  of  de  kleuterjuffen  meer  zouden  kunnen  helpen  om  het

scannen te versnellen door bv. de kleuters te laten klaarzitten met code. We

zouden plastieken hoesjes kunnen voorzien om de QR-codes in te steken (EC

heeft voorbeeld bij). Aangezien niet alle kinderen naar de opvang komen hoeven

we niet voor alle kinderen zo een hoesje te voorzien. De begeleiders van de

opvang zouden de hoesjes kunnen meegeven met de ouders die hun kinderen

komen brengen naar/afhalen van de opvang.

 Het draadloos internet werkt niet meer in de KS. Het werd reeds besproken met

meester Gilbert (IT-verantwoordelijke van onze scholengemeenschap). Er zal zo

snel mogelijk een nieuw WiFi-systeem geïnstalleerd worden.

7. Speelplaats

Spel- en educatief materiaal: Er zijn ballen besteld voor de KS.

Vervanging zandbak: De onderhandelingen met de buurman zitten nog steeds strop.

KC komt volgende week terug en hopelijk kan hij nog tot een akkoord komen met de

buurman.  Als  het  project  met  een  grote  zandbak  niet  doorgaat,  dan  worden  de

volgende alternatieven voorgesteld:

 kleine zandbakken (à la blauwe schelpen),

 podium op wieltjes (voor de viering van de jarigen van maand),

 fietsenparking.

AI KC: onderhandelen met buurman (speelplaats) 

8. Klusjesteam (verantwoordelijke: Sigfried Jorssen)

Uitgevoerde klusjes: Er was niemand van het klusjesteam aanwezig op de vergadering.

Het is niet duidelijk of het ophangsysteem en de zwarte doek voor het sluiten van de

driehoek van de sporthal al aangebracht werden (en we zijn er niet naar kunnen gaan

kijken omdat de buikdanslessen in de sporthal nog niet gedaan waren op het einde
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van  de  vergadering).  SJ  is  alleszins  komen  kijken.  De  klus  zou  binnen  2  weken

uitgevoerd moeten zijn want dan is het grootouderfeest.

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

Aangevraagde klusjes: Nu dat Stefan van de gemeente in dienst is kunnen er veel

kleine klussen door hem uitgevoerd worden.  Bijgevolg zijn  er momenteel  niet  veel

aangevraagde klusjes voor het klusjesteam.

9. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Er is een post op “Haachtenaren met een hart” op Facebook geplaatst geweest met

een artikel over het tijdelijk parkeerverbod in de Breugelwijk en daar zijn enorm veel

(negatieve) reacties op gekomen.

10. Varia (deel1) 

 Tutti Frutti: De aanvraag voor subsidies voor fruit is ingediend en TE heeft een

brief ontvangen dat we “geselecteerd zijn voor deelname”. De betekenis ervan

was niet onmiddellijk duidelijk maar het wil hoogstwaarschijnlijk nog niet zeggen

dat we de subsidies krijgen. Mocht dat toch het geval zijn, dan zijn er bepaalde

regels  die  we  moeten  volgen  en  die  zijn  nog  strenger  dan  er  aanvankelijk

gedacht werd. Colruyt doet niet meer mee op dezelfde manier als vroeger. We

zouden  nu  zelf  moeten  gaan  shoppen  omdat  het  fruit  niet  meer  wordt

klaargezet. Er kan ook niet gegarandeerd worden dat we binnen de prijs kunnen

blijven want er zijn ook regels over wat er aangeboden mag worden (3 keer

inheems fruit, 3 keer inheemse groeten, geen twee keer hetzelfde, enz.). We

zouden er dus niet erg rouwig om zijn mochten we de subsidies niet krijgen... 

 Dag van de leerkracht: Voor de dag van de leerkracht hebben we het personeel

getrakteerd op pralines en dat werd geapprecieerd.
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 Turn t-shirts: Er moeten turn t-shirts van maat 11-12 jaar bijbesteld worden. Van

de andere maten zouden er nog voldoende in voorraad zijn. Er zal voor gezorgd

worden na de Halloweentocht.

 Broodmanden: Er  werden broodmanden aangekocht  voor  een totaalprijs  van

94.81 €.

(TE en LVK verlaten de vergadering om 21:15)

DEEL 2 (OV)

11. Multimedia

Er moeten nog een paar documenten op de website geplaatst worden maar voor de

rest is er niets nieuws te melden.

12. Financieel overzicht september 2017

 Inkomsten september 2017: 475.43 € waarvan 369.20 € (opvang), 67.73 € (tutti

frutti), 38.50 € (t-shirts en fluohesjes) 

 Uitgaven  september  2017: 601.47  €,  waarvan  277.30  €  (opvang),  194.50  €

(beginactiviteit OV), 94.81 € (broodmanden), 34.86 € (t-shirts 6LJ)

13. Varia  (deel 2)

 OV-kot:  Vorig schooljaar werd het OV-kot grondig opgeruimd. Er werd een lijst

gemaakt van objecten die we nog kunnen proberen te verkopen maar die lijst is

vermist...

 Medezeggenschapscollege:  KS  kan  niet  naar  de  vergadering  van  het

medezeggenschapscollege op vrijdag 27-10-2017 gaan en er wordt gevraagd of

er  iemand  anders  de  OV  wilt  gaan  vertegenwoordigen.  Er  is  niet  veel

enthousiasme onder de aanwezigen...

De vergadering wordt afgesloten om 21:45.
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14. 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.   Evaluatie halloweentocht (vr 20-10-2017) 

5.   Sinterklaasfeest

6.   Kerstkaartenactie

7.   Opvang

8.   Speelplaats

9.   Klusjesteam

10. Veiligheid

11. Co-teaching en grote klassen

12. Varia

Deel 2 (OV):

13. Multimedia

14. Financieel overzicht oktober 2017

15. Varia OV

16. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de

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