
Verslag werkvergadering 14-11-2017

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje

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

Peter De Cat (secretaris; PDC), Ellen Camerlinck (EC), Koen Ceulemans (KC), Siegfried

Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel (BVM), Bert Verhulst (BV), Tamara Elsen (directeur; TE),

Sandra Van Berlamont (IK; SVB), Chris Schoovaerts (3LJ; CS)

Geïnteresseerde ouder: Kristina Petrucionythe-Deiana (mama van Victoria uit 1KK)

VERONTSCHULDIGD:  Fleur  Cloetens  (FC),  Johan  Van  Puymbrouck  (JVP),  Rosita

Duchesne (RD)

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  20:05.  We  beginnen  met  een  korte

voorstellingronde aangezien er een nieuwe geïnteresseerde ouder is.

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 na een verduidelijking in

het punt “Uitstappen”.

3. Uitstappen

In  bijlage  1  wordt  er  een  overzicht  gegeven  van  alle  sportactiviteiten  die  in  het

schooljaar 2017-2018 gesponsord zullen worden door de OV.

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

Globale evaluatie: De Halloweentocht was een succes. Er waren in totaal 223 mensen

ingeschreven en de activiteit heeft 563.50 € opgebracht.

Aandachtspunten: Bij  deze  editie  zijn  de  volgende  aandachtspunten  naar  boven

gekomen:

 De lange route was voor sommige deelnemers te lang waardoor er sommigen op

het einde een stuk hebben afgesneden. Het nut van de laatste lus in de tocht

was niet duidelijk.

 De begeleide opdrachten in het park werden zeer leuk bevonden. Het park was

het op het einde echter niet genoeg verlicht om de activiteiten goed te kunnen

uitvoeren.  De  andere  opdrachten  waren  ook  plezant  maar  werden  over  het

algemeen toch iets minder gesmaakt. Er werd opgemerkt dat de opdracht langs

de  Wespelaarsesteenweg  (tussen  het  gemeentehuis  en  de  lichten  aan  de
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Kloosterstraat) niet veilig genoeg was aangezien het uitgevooerd moest worden

op een smal fietspad wat, zeker voor de kleinere kinderen, te dicht bij rijdende

auto's is. De opdrachten aan GC Den Breughel waren vrij kort en werden in het

begin van de route ingepland. Omdat men die opdrachten het leukste vond, zou

het kunnen dat de rest van de tocht als lang ervaren werd.

 De pompoensoep, die door Suzanne werd gemaakt, was zeer lekker. Niet alle

deelnemers hebben ervan gegeten. De overschot werd achteraf nog allemaal

verkocht.  Voor  sommige  deelnemers  werd  de  soep  te  vroeg  aangeboden

aangezien ze net van tafel kwamen. Het is geen goed idee om de soep helemaal

op  het  einde van de tocht  te  geven aangezien  er  dan veel  minder  hotdogs

gegeten  zouden  worden  en  er  waren  nu  al  hotdogs  en  broodjes  over.  De

soepstand ergens in het midden van de tocht zou dus ideaal zijn.

 De knutselwerkjes om de zaal te versieren waren heel geslaagd. We zijn enkel de

werkjes van het 3LJ (juf. Chris) vergeten te gaan halen...

 Er waren ruim voldoende helpers, zowel voor het klaarzetten in de namiddag als

op de avond zelf.  Enkel voor de voorbereiding van deze activiteit zou extra hulp

welkom zijn. Er wordt opgemerkt dat het opstarten van werkgroepen maar niet

lijkt te lukken. Er wordt voorgesteld om bij het opstarten van een activiteit een

oproep te doen op Facebook en eventueel ook een briefje met de kinderen mee

te geven om extra helpers te lokken.

Alternatief voorstel: Er wordt voorgesteld om de “Halloweentocht” te vervangen door

een  “Halloweenparty”  met  griezelactiviteiten,  griezelmuziek  (binnen de toelaatbare

geluidsnormen  qua  volume/duur)  en  een  pompoensoep-  en  hotdogstand.  De

activiteiten kunnen doorgaan op de speelplaats (bij goed weer) of in de sportzaal (bij

slecht weer) terwijl er in refter een bar wordt opgehouden. Dit heeft als voordeel dat

de kinderen kunnen spelen terwijl de ouders op hun gemak iets drinken. Een deel van

de lastige/tijdsrovende voorbereidingstaken zouden wegvallen (zoals  het aanvragen

van toelating bij de gemeente, het ophangen van de pijlen op de route, etc.) maar

zullen er ongetwijfeld andere taken bijkomen.
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5. Sinterklaasfeest (verantwoordelijke: Peter De Cat)

Er werd beslist om gelijkaardige aankopen te doen voor het Sinterklaasfeest als de

vorige schooljaren: 

 één pakje speculaas, één chocolademan (melkchocolade) en nicnacjes (met en

zonder suiker) voor 260 personen (90 KS + 152 LS + 5 begeleiders opvang,

afgerond naar boven) om mee te geven.

 strooisnoep (met papiertje) om rond te strooien.

PDC zal de aankopen hiervoor doen op zaterdag 18-11-2017 bij Colruyt. Er zal aan RD

gevraagd  worden  om  een  zakje  met  alternatief  snoepgoed  te  voorzien  voor  de

kinderen  met  voedselallergieën.  De  overschotten  worden  aangeboden  aan  de

leerkrachten.  De  klascadeaus  voor  de  KS  werden  reeds  aangekocht  bij  de

Kinderplaneet  met  een  kortingsbon.  De  klascadeaus  voor  de  LS  moeten  nog

aangekocht worden.

AI PDC: aankopen snoepgoed kinderen zonder voedselallergieën (Sinterklaasfeest)

AI RD: aankopen snoepgoed kinderen met voedselallergieën (Sinterklaasfeest)

AI TE: doorgeven aantal kinderen met voedselallergieën aan RD (Sinterklaasfeest)

6. Kerstkaartenactie (verantwoordelijke: Bert Verhulst)

De kerstkaartenactie is volop aan de gang. De tekeningen zijn in de maak. TE merkt op

dat ze niet erg tevreden is over de firma (Mr. Pencil).  De vertegenwoordiger is wel

vriendelijk maar komt opdringerig over. Hij wil enkel communiceren met TE wat veel

onnodig tijdsverlies teweeg brengt. Bovendien worden gemaakte afspraken niet altijd

gerespecteerd (er stond al een koerierdienst voor de deur op maandag 13-11-2015 om

alles op te halen terwijl er duidelijk afgesproken en telefonisch bevestigd geweest is

dat alles pas tegen donderdag 16-11-2017 klaar zou zijn). Het is ook niet duidelijk of

we nog zelf een bestelformulier moeten voorzien aangezien de vertegenwoordiger zelf

al een flyer aan het maken is (hij heeft hiervoor aan TE gevraagd wat het doel van

onze kerstkaarten actie is).

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 4



Er wordt voorgesteld om de betalingen via overschrijving te doen. De betaling moet

reeds  gebeuren  bij  de  bestelling.  Het  secretariaat  (juf.  Eva  of  juf.  Linda)  zal  de

bestellingen verwerken. Er wordt verondersteld dat elk kind één voorbeeldpakketje zal

krijgen dat gebruikt kan worden als voorbeeld bij de verkoop.

(SJ komt de vergadering binnen om 20:40)

7. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Begeleiders: De  aankondiging  van  een  vacature  die  opengesteld  werd  voor  de

vervanging  van  Martine  (die  op  het  einde  van  2017  stopt  als  begeleider  van  de

opvang)  werd  verspreid.  Tot  hiertoe  heeft  er  zich  nog  geen  nieuwe  kandidaat

aangemeld.  Die  dame  die  TE  eind  augustus  had  aangesproken  is  nog  steeds

geïnteresseerd om de opvangploeg te komen versterken, maar vermits zij  nog een

deeltijds arbeidsovereenkomst heeft,  komt zij  niet  in aanmerking voor het PWA- of

wijkwerksysteem. Zij zal dus toestemming aan de mutualiteit of RVA moeten vragen

om het als vrijwilligerswerk te mogen doen. Ze zal het echter pas in december weten,

dus we zijn genoodzaakt om verder te blijven zoeken voor in het geval ze een negatief

antwoord krijgt. 

Materiaal voor de tuinhuizen: De begeleiders van de opvang hebben opgemerkt dat

het (goedkope) materiaal dat aangekocht wordt voor de tuinhuizen snel kapot gaat

(voornamelijk omdat de kinderen er niet respectvol mee omgaan). Ze stellen daarom

voor om in de toekomst duurzaam materiaal aan te kopen (bv. uit hout).

8. Speelplaats

Vervanging zandbak: Er wordt door de kleuterjuffen opgemerkt dat er dringend werk

gemaakt moet worden van de vervanging van de zandbak want er zijn al heel veel

kleuters gewond geraakt aan het rot hout rond de huidige zandbak. Er is geen nieuws

meer van de buurman. TE heeft echter op donderdag 09-11-2017 een overleg gehad

met de schepen van onderwijs. Hij beschouwt de vervanging van de zandbak als één

van de topprioriteiten om nog te realiseren voor het einde van deze legislatuur. Er is
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op maandag 13-11-2017 een rondgang geweest. Nico Bogaerts (NB) heeft onmiddellijk

een kennis gecontacteerd (Johan Vanderidt) die nu donderdag gaat komen kijken om

een offerte op te maken (KS zal ook aanwezig zijn). Als hij de werken zou kunnen en

willen uitvoeren (in het voorjaar van 2018), dan stelt NB voor dat de gemeente hem

eerst  betaalt  en  het  dan  doorgefactureerd  wordt  aan  de  OV.  De  reden  voor  deze

procedure is niet duidelijk. Er is echter niet gesproken over het beschikbare budget en

we stellen ons de vraag of deze aannemer de werken wél een voor ons aanvaardbare

prijs zou kunnen voorleggen... 

9. Klusjesteam (verantwoordelijke: Sigfried Jorssen)

Uitgevoerde klusjes: SJ heeft het afsluitsystem voor de driehoek van de sporthal verder

afgewerkt (waarvoor dank) en de leerkrachten zijn er laaiend enthousiast over.

Aangevraagde klusjes: Er zijn geen nieuwe aangevraagde klusjes. Stefan (werknemer

met  een  fysieke beperking)  wordt  door  de  school  betaald  en we mogen hem zelf

aansturen. Hij voert de meeste klusjes uit die anders aan het klusjesteam voorgelegd

zouden kunnen worden. Zo heeft hij de afgelopen maand o.a. de kelder opgeruimd en

de speelplaats ontmost (hij is daarvoor zelfs komen werken op een reeds toegekende

verlofdag). De school is supertevreden met deze aanwinst.

10. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Breughelwijk: Er  staan  nog  steeds  geen  borden  voor  het  parkeerverbod  in  de

Breughelwijk. Wellicht zit het feit dat de ambtenaar die ervoor moet zorgen zelf niet

achter die beslissing staat er voor iets tussen...

Activiteiten werkgroep: Er is een vraag vanuit de gemeente om alle veiligheidsacties

die we sinds 2012 hebben uitgevoerd op te lijsten. De werkgroep veiligheid bestaat

nog (cfr. verslag algemene vergadering van 12-09-2017) maar is momenteel niet actief

(er zijn dus geen recente officiële verslagen van activiteiten). De werking van deze

werkgroep  is  stilgevallen  na  het  sluiten  van  de  poort  aan  de  KS,  deels  door  het
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wegvallen van Isabelle Verhaert en deels omdat we op een punt zijn gekomen dat we

niet weten wat we nog kunnen doen (buiten sporadische sensibiliseringsacties).

11. Co-teaching en grote klassen

Er zijn dit schooljaar enkele grote klassen die niet gesplitst zijn maar waar er gewerkt

wordt met co-teaching. Het co-teachen wordt niet op dezelfde manier gebruikt in alle

klassen. Er zijn een aantal ouders die zich hierover vragen stellen. Er werd een brief

meegegeven met de kinderen van het 5LJ waarin ook expliciet vermeld stond dat TE

open staat voor persoonlijke gesprekken, maar er zijn maar 2 aanvragen gekomen.

Vanaf hoeveel leerlingen wordt er klas gesplitst? Hele grote klassen zijn geen ideale

situatie,  noch  voor  de  kinderen,  noch  voor  de  leerkrachten.  Er  wordt  de  voorkeur

gegeven aan het splitsen van klassen van jongere kinderen. Vroeger werd een klas

gesplitst vanaf 28 kinderen maar de telling verloopt nu anders. Het aantal lestijden dat

wordt toegekend aan een school wordt bepaald op basis van de telling van het aantal

leerlingen op 01-02, maar die telling is achterhaald tegen september. Dit schooljaar

worden er 16 lestijden extra betaald door eigen middelen (er waren er 24 gevraagd).

Op basis van restpunten beschikbaar in de scholengemeenschap hebben we nog 3

lestijden gekregen voor het bijwerken van anderstaligen (juf. Maureen). Ze begeleidt

ook andere kinderen die problemen hebben met Nederlands.

Hoe zien de leerkrachten het co-teachen zelf? Er zijn 6 verschillende mogelijke vormen

van co-teachen en de klastitularis heeft de vrijheid om te beslissen hoe het ingevuld

wordt. Door co-teaching wordt het mogelijk om op niveau te differentiëren. Als er bij

uitstappen  een ouder  meegenomen worden  als  extra  begeleiding,  dan kan de co-

teaching  leerkracht  ingezet  worden  in  een  andere  klas.  De  leerkrachten  zijn

enthousiast over het co-teachen omdat je er flexibeler kan mee omgaan dan met een

opgesplitste  klas,  maar  het  systeem moet  nog  groeien.  Qua  administratie  is  een

gesplitste klas echter gemakkelijker.  

TE zal er nog eens opnieuw over communiren naar de ouders toe via een brief.
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12. Varia (deel1) 

 Fit2Run: Het Fit2Run initiatief, dat vorig schooljaar gestart werd in de LS, heeft

een merkbaar effect op de leerlingen,  zowel  qua concentratieniveau als  qua

sportprestaties (de leerlingen van 't Haegje hebben de helft van de medailles

behaald bij de scholenveldloop). Fit2Run wordt uitgebreid naar de kleuters maar

hun looptoertje moet nog uitgewerkt worden.

 Tutti  Frutti:  We  hebben  ondertussen  het  nieuws  ontvangen  dat  onze

subsidieaanvraag voor schoolfruit definitief goedgekeurd is (en dat zou ineens

voor 6 schooljaren gelden) maar alles hangt vast aan regels die ons niet gunstig

zijn (geen prijsgarantie meer, de medewerkers van Colruyt zetten het fruit niet

meer klaar, etc.). De school heeft daarom beslist om er niet mee door te gaan.

Er is geen enkele school van onze scholengemeenschap die eraan meedoet...

 Nieuwjaarsbrieven: Het  beleid  rond  de  nieuwjaarbrieven  van  de  KS  wordt

doorgetrokken naar de hele school. Er wordt voortaan enkel een geknutselde

nieuwjaarsbrief aangeboden voor de ouders (één voor ouders die samen zijn,

twee voor gescheiden ouders). Als er meer nieuwjaarsbrieven nodig zijn, dan

moeten de ouders er zelf  voor zorgen.  Er zal  nog een nieuwsbrief  verspreid

worden over de kerstkaartenactie en de nieuwjaarsbrieven waarin dat duidelijk

vermeld zal worden.

 Wifi: Alles is voor het nieuwe Wifi-systeem is besteld. Als het materiaal geleverd

is, dan kan JVP twee dagen aan de installatie ervan besteden via zijn werk. Hij

gaat dat samen doen met onze IT-coördinator (Gilbert Vanhove).

(TE, SVB en CS verlaten de vergadering om 22:10)

DEEL 2 (OV)

13. Multimedia

Er is niets nieuws te melden.
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14. Financieel overzicht oktober 2017

 Inkomsten  oktober  2017: 3256.71  €  waarvan  2090.72  €  (opvang),  860.50  €

(Halloweentocht), 259.50 € (fotograaf), 38.00 € (T-shirts turnles & fluohesjes),

7.99 € (interesten).

 Uitgaven  oktober  2017: 788.78  €,  waarvan  287.74  €  (opvang),  280.90  €

(Halloweentocht), 39.57 € (grootouderfeest), 61.50 € (dag van de leerkracht),

33.04  €  (info-avond),  18.28  €  (bankkosten),  34.39  €  (spel-  en  educatief

materiaal), 33.36 € (cadeautjes jarige kleuters & onkosten OV)

15. Varia  (deel 2)

 geen items.

De vergadering wordt afgesloten om 22:10.
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16. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2017-2018 zal doorgaan op dinsdag 12-12-2017 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.   Evaluatie Sinterklaasfeest

4.   Kerstkaartenactie

5.   Spaghetti-avond (za 27-01-2018)

6.   Opvang

7.   Speelplaats

8.   Klusjesteam

9.   Veiligheid

10. Varia

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht november 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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