
Verslag werkvergadering 12-12-2017

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje

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

Peter  De  Cat  (secretaris;  PDC),  Koen  Ceulemans  (KC),  Rosita  Duchesne  (RD),  Bart

Vanmeensel (BVM), Leen Vanderper (LV), Bert Verhulst (BV), Marita Wouters (leerkracht

6LJ; MW), Lisa Vandevenne (leerkracht 1KK; LV)

VERONTSCHULDIGD:  Tamara  Elsen  (directeur;  TE),  Ellen  Camerlinck  (EC),  Fleur

Cloetens (FC), Johan Van Puymbrouck (JVP), Siegfried Jorssen (SJ)

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 20:05.
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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. Evaluatie Sinterklaasfeest (verantwoordelijke: Peter De Cat)

De snoepaankopen voor de kinderen zonder voedselallergieën werden gedaan door

PDC bij  Colruyt Haacht op zaterdag 18-11-2017 en donderdag 23-11-2017. RD heeft

zich ontfermd over het snoepgoed voor de kinderen mét voedselallergieën. We hebben

een e-mail van een ouder gekregen om ons te bedanken voor deze extra service. De

overschotten mochten opgesnoept worden door de leerkrachten. Ze lieten echter hun

ontgoocheling  merken  dat  de  overschotten  beperkt  waren  (er  werden  aankopen

gedaan  voor  260+5  personen  terwijl  er  snoepgoed  besteld  was  voor  slechts  247

kinderen) en dat het spijtig is dat Sinterklaas geen snoepgoed op hun lessenaar legt

zodat het duidelijk is voor de kinderen dat ook zij braaf geweest zijn het afgelopen jaar

(terwijl de leerkrachten enkele jaren gelezen zelf gevraagd hebben om geen aparte

zakje meer te voorzien). Sinterklaas is met een huifkar gekomen en dat was een groot

succes  bij  de  kinderen.  De  leerlingen  van  het  4LJ,  5LJ  en  6LJ  zijn  die  dag  gaan

schaatsen.

De klasaankopen voor de KS zijn afgerond en werden gecombineerd met de aanschaf

van  kinderfietsen.  Er  liep  een  actie  bij  De  Kinderplaneet waardoor  ze  met

kortingsbonnen  extra  geld  konden  spenderen.  Het  is  echter  niet  duidelijk  hoeveel

kortingsbonnen  er  nog  over  zijn  (melden  aan  AD  voor  boekhouding).  Van  de

klasaankopen van de LS hebben we nog niets ontvangen... 

AI  leerkrachten  KS:  bedrag  overschot  kortingsbonnen  melden  aan  AD  voor

boekhouding (Sinterklaasfeest)
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4. Kerstkaartenactie (verantwoordelijke: Bert Verhulst)

We hebben in september besloten om voor de kerstkaartenactie in zee te gaan met Mr.

Pencil omdat het mogelijk zou zijn om te werken met bestellijsten en enkel het aantal

kerstkaarten te laten drukken die er effectief verkocht zijn. We hadden dus verwacht

dat ieder kind enkel een voorbeeldpakketje zou krijgen om te kunnen gebruiken bij de

verkoop. Uiteindelijk hebben alle kinderen 6 pakketjes van 6 kaarten gekregen en is

bijbestellen  niet  mogelijk.  Om  te  kunnen  werken  met  bestellijsten  zouden  de

tekeningen al  in oktober klaar moeten zijn om de verkoop veel  vroeger te kunnen

starten. TE heeft laten weten dat ze achter het idee staat om de kerstkaartenactie

twee- of driejaarlijks te organiseren, maar we zouden best uitkijken naar een andere

firma.

5. Spaghetti-avond (za 27-01-2018; verantwoordelijke: Karen Schouteden)

De voorbereidingen van de spaghetti-avond zullen na de kerstvakantie van start gaan.

De volgende dingen werden reeds tijdens de vergadering besproken:

 Er moet nog nagegaan worden of er nog genoeg potjes met deksel in voorraad

zijn om te vullen met chocomousse. De firma waar de potjes aangekocht werden

is ondertussen verhuisd van Keerbergen naar Mechelen en daar konden ze enkel

per 1000 aangekocht worden. Er wordt voorgesteld om eens na te gaan wat de

mogelijkheden zijn bij AVA papier of Van Zon. Het voorstel om chocomousse te

vervangen  door  schepijs  werd  verworpen  omdat  chocomousse  een  populair

dessert is (het is lekker), het vraagt minder werk dan schepijs (de chocomousse

wordt in zakken aangekocht en wordt op voorhand in de potjes gespoten) en er

moet geen vriezer voorzien worden. 

 De spaghettisaus zal gemaakt worden door dezelfde kok als vorig jaar. Hij zal de

saus waarschijnlijk al op vrijdag komen maken.

 Vorig jaar werden de taarten besteld bij bakkerij Bosmans (Boortmeerbeek). De

taarten waren lekker dus zullen we terug met deze bakkerij werken.

AI KS: potjes voor chocomousse voorzien (spaghetti-avond)

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 3



AI KS: taarten bestellen bij bakkerij Bosmans (spaghetti-avond)

6. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Begeleiders: Rita Haelens was de enige kandidate die gereageerd heeft op de huidige

vacature. Ze gaat voor de kerstvakantie nog proefdraaien en zal na de kerstvakantie

ingezet worden om Martine te vervangen. Mirtine haar laatste shift is op donderdag

14-12-2017 in  de namiddag.  Er  zal  voor  gezorgd worden dat  ze op gepaste wijze

bedankt wordt voor haar jarenlange inzet. Miranda heeft aangekondigd dat ze na dit

schooljaar ook gaat stoppen. We zullen best op tijd beginnen zoeken naar een nieuwe

medewerker.  Nieuwe  begeleiders  kunnen  enkel  aangenomen  worden  onder  het

vrijwilligersstatuut en er moet bij  elke kandidatuur nagegaan worden of het kan in

combinatie met eventuele andere uitkeringen. We kunnen nagaan of er een forum

bestaat  dat  specief  gericht  is  op  vacatures  van  vrijwilligerswerk.  Bij  een  nieuwe

vacature zou er benadrukt moeten worden dat de begeleiders niet elke dag moeten

komen helpen.

AI EC: afscheidscadeau voor Martine (opvang)

AI EC: uitschrijven van nieuwe vacature voor vervanging Miranda (opvang) 

M-decreet: Tijdens  het  laatste  intern  zorgoverleg  werd  er  voorgesteld  om  de

begeleiders van de opvang een korte vorming te laten volgen rond het M-decreet om

de instroom van leerlingen met specifieke zorgnoden en hun aanpak te kaderen.  Juf.

Christel  is  bereid  om  daar  uitleg  over  te  komen  geven.  Deze  infosessie  zal

waarschijnlijk doorgaan in januari 2018.

Verantwoordelijke: EC heeft in september aangekondigd dat ze na dit schooljaar stopt

als verantwoordelijke van de opvang. We zouden er best werk van beginnen te maken

om een ouder te zoeken die bereid is om deze taak van haar over te nemen.

7. Speelplaats

Vervanging zandbak: Na de rondgang met de schepen van onderwijs (Nico Bogaerts;

NB) en de nieuwe kandidaat aannemer (Johan Vanderidt) hebben we er niets meer
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over gehoord (geen offerte noch feedback). Aangezien er al meer dan twee weken

verstreken zijn zal er terug contact opgenomen worden met NB die de vervanging van

de zandbak als één van de prioriteiten beschouwt om nog te realiseren voor het einde

van deze legislatuur.

Speelplaats LS: De leerkrachten vragen of het mogelijk zou zijn om aan te dringen voor

een deftig afdak voor de speelplaats van de LS. Het huidige afdak is te klein om alle

leerlingen te beschermen bij regenweer. Bovendien zal er nog een stuk van het huidige

afdak afgebroken moeten worden voor de realisatie van het verbindingspad van de

parkeerplaats aan de Mercatorlaan naar de rotonde bij de KS. Er wordt opgemerkt dat

er  ook  te  weinig  sanitaire  voorzieningen  zijn  voor  de  kinderen.  Volgens  de  tekst

“aanbevelingen sanitaire voorzieningen in onderwijsinstellingen” van het agentschap

voor  infrastructuur  in  het  onderwijs  (AGION;  https://www.agion.be/;  zie  bijlage  1)

kunnen de volgende aantallen gebruikt worden als richtlijn voor een school:

 1 toilet per 15 meisjes,

 1 toilet per 25 jongens,

 1 urinoir per 15 jongens.

Er is momenteel een budget voorzien voor de vervanging van het speeltoestel op de

speelplaats  van  de  LS,  maar  er  zou  overwogen  kunnen  worden  om  ineens  een

grondige heraanleg van de speelplaats te doen.

8. Klusjesteam (verantwoordelijke: Sigfried Jorssen)

Niets te melden. 

9. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Schoolomgeving: Midden januari  wordt  er een nieuw overlegmoment voorzien voor

items  rond  verkeersveiligheid  in  de  schoolomgeving.  Er  zijn  geen  bespreekpunten

meer  voor  't  Haegje.  Het  dossier  op  zowel  gemeentelijk  als  schoolniveau  voor  de

aanvraag van subsidies is helemaal besproken en ingediend.  Hierover is voorlopig nog

geen feedback.  VBS  Wakkerzeel  kwam afgelopen  week  in  de  media  omdat  zij  de
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subsidies al gekregen hebben. TE zal polsen bij  de schepen van onderwijs voor de

stand van zaken.

Fluohesjes: Er is de afgelopen weken hard ingezet op het dragen van de fluohesjes

zowel door de directie en het leerkrachtencorps als door leden van de OV. Er wordt

opgemerkt dat álle leerkrachten zelf ook het goede voorbeeld zouden moeten geven,

dat de sensibiliseringsactie enkel kan slagen als de ouders ook meewerken en dat het

vooral  problematisch  blijkt  te  zijn  om  de  oudere  kinderen  te  motiveren  om  hun

fluohesje te dragen. 

10. Varia (deel1) 

 Tablets: Tijdens de algemene vergadering van 12-09-2017 werd er beslist om

een budget te voorzien voor de aanschaf van twee tablets per kleuterklas. Sven

De Mey (vader van Niels; vertegenwoordiger van Switch I.T. Pro; SDM) heeft dit

nieuws via Gilbert Vanhove opgevangen. Hij heeft KS opgebeld om te polsen of

de school via hem iPads zou willen kopen of huren. Het is niet duidelijk of hij

ondertussen de school  ook al heeft  gecontacteerd.  Welk type tablets zou de

school  willen gebruiken? Zijn er via de gemeente budgetten beschikbaar die

aangewend kunnen worden om de invoering van tablets in de school mee te

financieren? De aanwezige leerkrachten waren niet op de hoogte van de laatste

stand van zaken. JVP heeft laten weten dat hij bereid is om dit verder op te

volgen in naam van de OV.

AI JVP: opvolgen aanschaf tablet (varia)

 Wifi: Alles  voor  het  nieuwe  wifi-systeem  is  geleverd.  JVP  gaat  deze  week

uittekenen wat er waar moet komen. Na de kerstvakantie zou er overal in de

school wifi beschikbaar moeten zijn.

AI JVP & GV: installatie nieuw wifi-systeem (varia)

(LV, MW en BV verlaten de vergadering om 21:05)
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DEEL 2 (OV)

11. Multimedia

Niets te melden.

12. Financieel overzicht november 2017

 Inkomsten november 2017: 2161.40 € waarvan 2090.40 € (opvang), 32.00 € (T-

shirts turnles & fluohesjes), 4.00 € (nieuwjaarsbrieven), 35.00 € (gratis bonnen

Kinderplaneet).

 Uitgaven november  2017: 1291.54  €,  waarvan  260.34  €  (opvang),  433.52  €

(Sinterklaasfeest),  94.95  €  (cadeautjes  jarige  kleuters),  479.94  €  (fietsjes

kleuters), 16.09 € (Halloweentocht), 6.70 € (onkosten)

13. Varia  (deel 2)

 Verzekering: EC heeft een brief ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant dat

de vrijwilligersverzekering die zij aanboden niet langer een bevoegdheid is van

de provincies en dat de polis eindigt op 31-12-2017. Vanaf 01-01-2018 neemt de

Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. We zullen het nodige

doen om gebruik te kunnen maken van deze verzekering.

De vergadering wordt afgesloten om 21:25.
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14. Volgende vergadering:

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

2017-2018 zal doorgaan op dinsdag 09-01-2018 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 kerstkaartenactie

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

5.   Paasactie

6.   Opvang

7.   Speelplaats

8.   Klusjesteam

9.   Veiligheid

10. Varia

Deel 2 (OV):

11. Multimedia

12. Financieel overzicht december 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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