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De vergadering wordt geopend om 20:10. We doen een korte voorstellingsronde voor

de aanwezige geïnteresseerde ouder.

DEEL 1 (OV + leerkrachten)

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd, maar er wordt besloten om eerst agendapunt 10 te

behandelen want Sven Vanderhoeven is enkel daarvoor naar de vergadering gekomen.

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

3. Nabespreking Sinterklaasactie

Tijdens de vorige vergadering hebben de aanwezige leerkrachten hun ongenoegen

geuit  over  het  feit  dat  er  geen apart  snoepgoed meer wordt  voorzien om op hun

lessenaars  te  leggen.  Niet  alle  leerkrachten  blijken  deze  mening  te  delen.  In

samenspraak  met  TE  wordt  er  besloten  dat  dit  niet  nodig  is  maar  dat  het  wel

geapprecieerd zou worden dat we erop toezien dat er voldoende overschot is om alle

leerkrachten tevreden te stellen...

4. Evaluatie kerstkaartenactie (verantwoordelijke: Bert Verhulst)

Er werden gevoelig  minder pakketten kerstkaarten verkocht  in  vergelijking met  de

vorige editie (683 t.o.v. 896 vorige keer). De meeste ouders hebben via overschrijving

op de juiste  rekening betaald.  Er  zijn  slechts  2  betalingen op de rekening van de

opvang terechtgekomen en in het 5LJ waren er 4 leerlingen die cash betaald hebben.

Er zijn echter nog een 10-tal betalingen toegekomen in de kerstvakantie. Het is niet

duidelijk  of  er  nog  achterstallige  betalingen  zijn  en/of  er  nog  kerstkaarten

binnengebracht  moeten  worden.  Linda  heeft  alles  bijgehouden  op  basis  van  de

betalingen en de lijsten werden aan BV bezorgd. Hij is de binnengebrachte pakketten
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op  vrijdag  22-12-2017  komen  halen.  Het  is  nog  niet  geweten  hoeveel  de

kerstkaartenactie juist opgebracht heeft. 

TE merkt op dat het vooral voor de kleuters moeilijk is  om de tekeningen klaar te

krijgen voor de herstvakantie omwille van een clash met het grootouderfeest. Er moet

nog beslist worden of er nog een volgende kerstkaartenactie komt (met een andere

leverancier)  en/of  dat  we beter  een ander  concept  zouden uitproberen.  Er  worden

enkele alternatieven aangehaald:

 een webshop met artikels voorzien van een tekening met een ander onderwerp

dat op een geschikter tijdschip kan ingepland worden, 

 een kalender met klasfoto's of foto's van de jarigen van de maand.

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

De organisatie van de spaghetti-avond verloopt volgens plan. De werklijst gaat rond

onder de aanwezigen en wordt achteraf meegegeven met TE om de leerkrachten hun

naam er ook op te laten zetten.

De bakker van bakkerij Bosmans heeft een hersenbloeding gehad en ligt momenteel

nog in het ziekenhuis. KS had een e-mail gestuurd maar heeft er geen antwoord op

gekregen en gaat daarom eens bellen. Er zal ook nog contact opgenomen worden met

Delhaize Haacht om te vragen of ze terug willen sponsoren.

Er werden reeds 30 tafels en 160 stoelen besteld bij de gemeente door TE. KS gaat er

nog bijbestellen bij  Swinnens (onze drankleverancier).  Na de vorige editie  werd er

opgemerkt dat er meer kinderstoelen voorzien zouden moeten worden. We kunnen

daarvoor  een  oproep  op  Facebook  plaatsen  en/of  eventueel  enkele  kinderstoelen

aankopen.

Linda zal de inschrijvingen op dezelfde manier verwerken als vorig jaar. AD zal haar de

lijst met betalingen bezorgen.

AI KS: extra stoelen en tafels bestellen bij Swinnens (spaghetti-avond)

AI KS: extra kinderstoelen voorzien (spaghetti-avond)

AI AD: lijst met betalingen spaghetti-avond aan Linda bezorgen (spaghetti-avond)
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6. Paasactie (verantwoordelijke: Peter De Cat)

Voor de verkoop van paaseitjes wordt de volgende tijdslijn vooropgesteld:

 maandag 05-03-2018: Meegeven van brief met de kinderen voor de start van de

bestellingen van paaseitjes. Aangezien de zakjes vanaf dit schooljaar afgehaald

dienen te worden op het secretariaat moet dat in de aankondigingsbrief reeds

vermeld worden.

 vrijdag 16-03-2018: Afsluiten van de bestellingen van paaseitjes.

 maandag  19-03-2018: Verwerking  van  de  bestellingen  door  Linda/Eva.  De

paaseitjes en inpakbenodigdheden worden in de loop van die week aangekocht.

 dinsdag 27-03-2018: Inpakken van de zakjes met paaseitjes met de hulp van de

leerlingen van het 6LJ.

 dinsdag  27-03-2018  t.e.m.  vrijdag  30-03-2018: De  zakjes  kunnen  afgehaald

worden in het secretariaat. De zakjes die op vrijdagnamiddag nog niet afgehaald

zijn zullen meegegeven worden met de kinderen (op voorwaarde dat ze betaald zijn).

PDC laat weten dat hij van maandag 12-03-2018 t.e.m. woensdag 28-03-2018 in het

buitenland  zal  zijn  voor  zijn  werk  waardoor  hij  zelf  niet  kan  komen  helpen  met

inpakken, maar er zijn andere leden van de OV bereid om dat te doen. De aankopen

zouden eventueel wel door zijn huisgenoten gedaan kunnen worden. 

7. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Begeleiders: Rita is vol enthousiasme aan de slag gegaan als nieuwe begeleider van

de opvang en komt zeer goed over bij de kinderen en het personeel. De administratie

omtrent het wijkwerksysteem werd in orde gebracht door EC. De vacature voor de

vervanging van Miranda werd nog niet uitgeschreven. 

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

QR codes: EC wil  aan de begeleiders van de opvang een QR code geven zodat ze

zichzelf kunnen in- en uitscannen. Dat zou het gemakkelijker maken om hun werkuren

na te gaan. Die QR codes moeten nog aangemaakt worden. 

AI EC: aanmaken QR codes voor de begeleiders (opvang)
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Sleutel binnendeur: Er wordt besloten om een sleutelkastje met cijferslot aan te kopen

voor het opbergen van de sleutel van de binnendeur naar de refter. Zo kan er op een

eenvoudige manier voor gezorgd worden dat die sleutel altijd ter beschikking staat

voor de aanwezige begeleiders van de opvang. Er moet nog een geschikte plaats voor

uitgekozen worden (naast de prikklok in de inkomhal?).  De OV blijft  ten alle tijden

verantwoordelijk voor deze sleutel. 

AI AD: aanschaf sleutelkastje (opvang)

AI KC: bevestiging sleutelkastje (opvang)

Tablet: De begeleiders van de opvang hebben gemeld dat de tablet niet goed meer

oplaadt. Er dient nagegaan te worden of het een probleem is met de batterij, de lader

en/of het kabeltje.

AI EC: nakijken probleem opladen tablet (opvang) 

Infosessie: De infosessie over de instroom van leerlingen met specifieke zorgnoden en

hun aanpak zal door juf. Christel gegeven worden op donderdag 11-01-2018 om 9:00.

KS en EC laten weten dat ze spijtig genoeg niet aanwezig kunnen zijn...

Verantwoordelijke:  EC  herinnert  ons  eraan  ze  niet  genoeg  tijd  meer  heeft  om  de

organisatie van de opvang te blijven doen. Ze dringt erop aan dat we tegen volgend

schooljaar iemand anders moeten vinden die deze taak van haar wilt overnemen.

AI KS: brief voor vacature verantwoordelijke opvang (opvang)

8. Speelplaats

Vervanging  zandbak: Er  is  een  nieuwe  mogelijkheid  voor  de  vervanging  van  de

zandbak op de speelplaats van de KS. Juf. Sofie (2KK) heeft ons laten weten dat haar

echtgenoot Wouter nu werkt als volledig zelfstandige garagist. Ze heeft het probleem

aan hem voorgelegd en hij is bereid om hieraan mee te werken op voorwaarde dat er

gebruik  gemaakt  kan  worden  van  lichte  materialen  en  dat  er  voldoende  tijd  voor

uitgetrokken kan worden. Hiervoor zou de hoek van de zandbak afgesloten moeten

kunnen worden van de speelplaats tijdens de uitvoering van de werken. Als er nog
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extra ouders opgetrommeld kunnen worden die willen komen helpen zou het kunnen

leiden  tot  een  haalbare,  efficiënte  en  hopelijk  ook  betaalbare  oplossing.  De

contactgegevens van KC werden reeds aan Wouter doorgegeven zodat deze denkpiste

verder  uitgewerkt  kan  worden.  TE  heeft  een  nieuw  overleg  met  de  schepen  van

onderwijs op donderdag 11-01-2018. 

AI KC: onderhandelen met Wouter voor vervanging zandbak (speelplaats)

Speelplaats  LS:  Er  zou  de  voorkeur  gegeven  worden  aan  het  vervangen  van  het

huidige kant-en-klare speeltoestel op de speelplaats van de LS door een zelf samen te

stellen combinatie van baren en rekken, speciaal toegespitst op de speelbehoeftes van

de oudere kinderen.  De OV moet  contact  opnemen met de werkgroep speelplaats

(meester Geert en meester Mathias) voor de verdere uitwerking van de plannen. Er

wordt opgemerkt dat de speelplaats er momenteel zeer oneffen bij ligt wat aanleiding

geeft tot veel plassen bij regenweer. De school is zeer zeker vragende partij voor de

vervanging van het afdak (omdat het veel te klein is), maar dat zijn structurele werken

die de OV niet voor zijn rekening kan nemen.

AI OV/meester Geert/meester Mathias: uitwerken plan voor vervanging speeltoestel

LS (speelplaats)

9. Klusjesteam (verantwoordelijke: Sigfried Jorssen)

Niets  te  melden. Het  klusjesteam  moet  niet  langer  opgenomen  blijven  als  vast

agendapunt.

10. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Parkeerverbod  Breughelwijk: De  invoering  van  het  tijdelijke  parkeerverbod  in  de

Breughelwijk (net voor de schooluren en aan het einde van de schooldag) werd reeds

aangekondigd  in  een  brief  op  het  einde  van  het  vorig  schooljaar,  maar  de

verkeersborden werden pas de afgelopen maand geplaatst. Er is een stormloop van

protest op gekomen, zowel mondeling als op de sociale media, vooral door ouders van

kinderen van de KS. Ook deze avond is er een ouder speciaal naar de vergadering
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gekomen om zijn ongenoegen te uiten over deze beslissing. We hebben geprobeerd

om duidelijk te maken dat de OV wel achter de beslissing staat maar dat er nog andere

oplossingen op tafel gelegen hebben. Het is uiteindelijk het schepencollege die deze

beslissing genomen heeft tegen het advies van de verkeerscommissie in. Door het

parkeerverbod  moet  er  gebruik  gemaakt  worden  van  parkeerplaatsen  die  op  een

grotere  afstand  van  de  schoolpoort  van  de  KS  gelegen  zijn.  Het  zijn  de  jongste

kinderen die hierdoor benadeeld worden terwijl het juist de jongere kinderen zijn die

op het einde het meeste moeite hebben om langere afstanden te stappen omwille van

vermoeidheid. Bovendien zijn er in de KS ook meer zwangere mama's en ouders met

babies. Uit de reacties zijn er enkele terechte opmerkingen en alternatieve voorstellen

naar voor gekomen:

 De oprit van de parking aan de Mercatorlaan is te smal. 

 Er zouden een aantal “tutterparkings” ingevoerd kunnen worden (voor zwangere

vrouwen en mensen met babies). 

 De Breughelwijk  zou  ingericht  kunnen worden  als  een fietsstraat  (een straat

waar  de  auto's  de  fietsers  niet  mogen  voorsteken;  zo  werd  het  aantal

verkeersslachtoffers  in  Bonheiden  gevoelig  teruggeschroefd)  en/of  als

éénrichtingstraat, maar dat zijn voorstellen die voorgelegd moeten worden aan

de verkeerscommissie. 

NB: We hebben het aantal parkeerplaatsen in de omgeving van de school geteld en

komen uit op het volgende overzicht:

 BINNEN EEN STRAAL VAN 100m VAN DE KS:

◦ 60 plaatsen op parking aan Mercatorlaan (waarvan 2 voor gehandicapten)

◦ 11 plaatsen op parking aan Verhaegenlaan

◦ 15 plaatsen op parking aan de bibliotheek (waarvan 1 voor gehandicapten)

◦ 33 plaatsen op parking aan het postkantoor (waarvan 2 voor gehandicapten)

Er zijn in totaal 119 beschikbare parkeerplaatsen (waarvan 5 voor gehandicapten) binnen

een straal van 100m van het gebouw van de KS, of ongeveer 1 parkeerplaats per 2

leerlingen van de school. De school kan bereikt worden vanaf deze parkeerplaatsen
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zonder  dat  er  een  straat  overgestoken  moet  worden.  Het  ingevoerde  tijdelijke

parkeerverbod in de Breughelwijk ligt op gelijkaardige afstand van het gebouw van de

kleuterschool  als  de  parkings  vermeld  in  het  lijstje  hierboven.  In  de  Remi  van de

Sandelaan (achterkant politiekantoor, rond gebouw belastingen en aan vredegerecht)

zijn er nog 44 bestaande parkeerplaatsen waar we spijtig genoeg niet mogen gaan

parkeren.  Mocht  dat  wel  het  geval  zijn,  dan  zouden  er  163  beschikbare

parkeerplaatsen zijn binnen een straal van 100m van het gebouw van de KS.

 EXTRA BINNEN EEN STRAAL VAN 200m VAN DE KS:

◦ 9 plaatsen op parking aan het politiekantoor

◦ 86 plaatsen op parking aan het gemeentehuis (waarvan 7 voor gehandicapten)

Er  zijn  dus  in  totaal  214  beschikbare  parkeerplaatsen  (waarvan  12  voor

gehandicapten) binnen een straal van 200m van het gebouw van de KS, of bijna 1

parkeerplaats per leerlingen van de school!

Zou dat niet voldoende moeten zijn zonder gebruik te moeten maken van de 

Breughelwijk als parking?
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Subsidies: De aangevraagde subsidies voor structurele wijzigingen die de veiligheid

van de schoolomgeving moeten verhogen werden goedgekeurd. Er wordt maximaal

5000 € voorzien voor de aanleg van een trage weg (met grind) tussen de parking aan

de Mercatorlaan en de schoolpoort aan de KS (de schoolpoort zou daarvoor moeten

verlegd worden zodat de trage weg buiten het domein van de school uitkomt). De

school krijgt daarenboven subsidies voor maximaal 5000 € waarmee de fietsenstalling

zal  uitgebreid  worden.  Deze  veranderingen  zulllen  waarschijnlijk  niet  meer  dit

schooljaar gerealiseerd kunnen worden.

(PDC verlaat de vergadering om 22:00)

11. Tablets

Sven De Mey (SDM) heeft contact gehad met TE en Gilbert Vanhove (GV) i.v.m. tablets

voor de school. SDM heeft een aanbod gedaan, maar dat gaat alleen om materiaal

geschikt voor de LS. Aangezien de LS in de recente jaren al digiborden kreeg heeft de

school beslist dat er nu IT-budget naar de KS mag gaan. GV gaat verder uitzoeken wat

er te vinden is qua aanbod voor kleuterscholen en houdt ons op de hoogte.

In aanvulling hierbij laten JVP en GV weten dat de wifi in de LS nu helemaal in orde is.

Voor de KS kwamen ze enkele onderdelen te kort. Die worden eerstdaags bijbesteld en

dan zullen ze ook in de KS de wifi installeren.

12. Terugkoppeling schoolraad

Het  volledige  verslag  van  de  schoolraad  is  terug  te  vinden  in  bijlage  1  en  2.  De

volgende punten werden aangehaald tijdens de vergadering:

 De klasindeling werd besproken. (TE gaf hier geen verdere details)

 De budgetten werden besproken. Er werd opgemerkt dat vooral de kosten van

de bussen erg gestegen zijn. Omdat de meeste scholen in dezelfde periode op

schoolreis gaan profiteren de busmaatschappijen ervan om dan woekerprijzen te

vragen.  De enige oplossing is om de schoolreizen steeds vroeger vast te leggen,
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op een moment dat de prijzen nog normaal zijn. Zo zullen de leerkrachten eind

dit schooljaar de schoolreizen voor volgend schooljaar al moeten vastleggen.

 Er is in november (ná de schoolraad) een brandoefening geweest. Het was deze

keer een standaard evacuatie zonder speciaal scenario. Alles is goed verlopen

behalve dat de evacuatie van de LS te traag verliep. Dat is een actiepunt waarop

volgende keer moet gelet worden. Bij de eerstvolgende brandoefening zal er wél

een extra scenario voorzien worden, evenals een oefening op busevacuatie.

 In  oktober  kwam  het  Medezeggenschapscollege  bij  elkaar,  waarop  ook  de

voorzitters van alle ouderraden van de scholengemeenschap uitgenodigd waren.

De agendapunten die daar besproken werden zijn:

◦ Hoe kan  je  als  oudervereniging  meer  leden  werven?  Het  opvallendste  en

ludiekste idee kwam van Toverveld.  Daar werd een promofilmpje gemaakt

waarin  kinderen  hun  ouders  voorstellen  die  in  de  oudervereniging  zitten.

Misschien is dat iets dat wij ook kunnen doen?

◦ Tevredenheid over de voor- en naschoolse opvang. Het gaat dan vooral over

opvanginitiatieven  zoals  Hopla.  Onze  school  en  de  OV  nemen  hier  een

uitzonderingspositie in.

◦ Oudervereniging: melkkoe voor de school of niet?

 De veiligheid van de schoolomgeving werd besproken evenals het ingediende

dossier i.v.m. de subsidies hierrond.

Fleur geeft aan dat zij zetelt in de schoolraad als vertegenwoordiger van de KS, maar

vanaf volgend schooljaar zal ze geen kleuters meer hebben. Er word afgesproken dat

zij dit op de volgende schoolraad zal bespreken met de andere leden. Als die akkoord

zijn kan ze wellicht toch aanblijven tot aan het einde van haar mandaat.

NB: Na volgend schooljaar  heeft  PDC geen kinderen meer op 't  Haegje.  Hij  zal

daarna sowieso vervangen moeten worden als vertegenwoordiger voor de LS...
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13. Varia (deel1) 

 Muziekinstallatie: Er is eindelijk een muziekinstallatie aangekocht voor de KS en

de rekening werd binnengebracht.

 T-shirts turnen: Een aankoop van turn t-shirts bleek uiteindelijk niet nodig want

meester  Matthias  wist  nog  een  hele  doos  staan  waar  de  interimaris  had

overgekeken. Er is nog voorraad genoeg.

 Verzekering: Als  erkende  vrijwilligersvereniging  kunnen  we  al  jaren  gratis

gebruik maken van een verzekering via de provincie. We hebben dat tot nu toe

nooit gedaan omdat dat praktisch veel werk meebrengt (je moet op voorhand

de lijsten doorgeven van welke mensen komen helpen op een activiteit).  We

betalen daarom al jaren een andere vrijwilligersverzekering. EC kreeg bericht

dat  die  gratis  verzekering  nu  niet  meer  via  de  provincie  loopt  maar  via  de

Vlaamse  overheid.  Er  wordt  besloten  dat  we  deze  verzekering  ook  in  de

toekomst niet gaan gebruiken o.w.v. de bovenstaande argumenten.

 Opendeurdag: In  juni  vorig  schooljaar  werd  het  idee  geopperd  om  de

opendeurdag na de paasvakantie te combineren met een soort voedselbuffet,

waarbij ouders gerechten zouden maken uit hun land van oorsprong. Dit zowel

om meer volk te lokken naar de opendeurdag als om ouders van buitenlandse

afkomst meer te betrekken bij de school. Als we dat willen uitvoeren moeten we

dat stilaan op gang gaan trekken. KS wil zich daar wel achter zetten maar niet

alleen. Ze zal aan LV vragen of die wil helpen. Ook zal ze Hanna Farah (papa van

Elias  en Sofia)  vragen of  hij  wil  helpen bij  het  contacteren van anderstalige

ouders. Misschien kunnen de kinderen ook in de klas iets klaarmaken voor het

buffet. TE vraagt het na bij de leerkrachten. De opendeurdag valt weer samen

met  de  buitenspeeldag,  waardoor  er  geen  materiaal  van  de  gemeente

beschikbaar zal zijn voor ons. 

 Gordijnen: In het 6LJ is het digibord vaak niet leesbaar door de binnenvallende

zon. Ook de gordijnen die er hangen laten nog te veel licht door. TE vraagt of de

OV een stuk verduisterende stof wil sponsoren. De OV gaat akkoord. De school
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gaat zelf stof zoeken en één van de leerkrachten zal het gordijn maken. In de

andere klassen stelt dat probleem zich niet.

(TE en KB verlaten de vergadering om 22:30)

DEEL 2 (OV)

14. Multimedia

JVP  heeft  aangegeven dat  hij  het  niet  erg  zou  vinden  als  iemand anders  volgend

schooljaar de functie van webmaster zou overnemen van hem. Omdat de website nu

beheerd wordt door een externe firma houdt het webmasterschap niet zoveel werk

meer  in.  het  gaat  vooral  over  het  plaatsen van berichten op de site.  Daar is  niet

speciaal veel kennis voor nodig. We zullen samen met de oproep naar een nieuwe

opvangverantwoordelijke  en  voorzitter  ook  een  oproep  doen  voor  een  nieuwe

webmaster.

AI  OV:  oproep  voor  nieuwe  opvangverantwoordelijke,  voorzitter  en  webmaster

(multimedia)

15. Financieel overzicht december 2017

 Inkomsten december 2017: 7184.50 € waarvan 2746.00 € (opvang), 4438.50 €

(kerstkaarten).

 Uitgaven  december  2017: 1390.73  €,  waarvan  554.48  €  (opvang),  453.12  €

(sinterklaas), 199.00 € (muziekinstallatie), 134.73 € (ballen voor de speelplaats),

40.33 € (verjaardagscadeautjes), 9.07 € (onkosten vergadering)

16. Varia  (deel 2)

 Geen items. 

De vergadering wordt afgesloten om 22:50.
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17. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2017-2018 zal doorgaan op dinsdag 06-02-2018 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 spaghetti-avond (za 27-01-2018)

4.   Paasactie

5.   Opvang

6.   Speelplaats

7.   Veiligheid

8.   Tablets

9.   Varia

Deel 2 (OV):

10.   Multimedia

11. Financieel overzicht januari 2018

12. Varia OV

13. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de

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