
Verslag werkvergadering 06-02-2018

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje

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

Ellen  Camerlinck  (EC),  Koen  Ceulemans  (KC),  Fleur  Cloetens  (FC),  Leen  Vanderper

(LVDP),  Tamara Elsen (directeur;  TE),  Ariane Go0vaerts (leerkracht  3KK;  AG),  Daisy

Lambrechts (leerkracht 5LJ; DL)

geïnteresseerde ouder: Hein Vanhee (<heinvanhee@yahoo.com>; vader van Helena

uit IK)

VERONTSCHULDIGD:  Ann  Daems  (penningmeester;  AD),  Rosita  Duchesne  (RD),

Siegfried  Jorssen  (SJ),  Bart  Vanmeensel  (BVM),  Johan  Van  Puymbrouck  (JVP),  Bert

Verhulst (BV)

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 20:10. We doen een korte voorstellingsronde voor

de aanwezige geïnteresseerde ouder.

DEEL 1 (OV + leerkrachten)

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd na toevoeging van het agendapunt “opendeurdag”.

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

3. Evaluatie spaghetti-avond (za 27-01-2018; verantwoordelijke: Karen Schouteden)

De spaghetti-avond was een groot succes. De inschrijvingen zijn laat op gang gekomen

maar uiteindelijk zijn er een 330-tal mensen op afgekomen. De toestroom was beter

gespreid dan tijdens vorige edities. Alles is goed verlopen en er hebben verschillende

mensen gezegd dat  de saus heel  lekker  was.  De hoeveelheden saus en spaghetti

waren zo goed als perfect, maar er was een tekort aan kaas.   

Opmerkingen naar de volgende editie toe:

 De opgeschepte porties waren te groot (zeker die voor de kinderen) waardoor er

nog relatief veel overschotten weggesmeten moesten worden. We zouden beter

standaard kleinere porties geven en er dan mondeling bijzeggen dat er altijd

bijgevraagd kan worden.

 Het is geen overbodig luxe om 3 helpers te hebben aan de kookvuren: 2 om

spaghetti te koken en 1 voor de saus,

 Het zou beter zijn om de voorgekookte spaghetti  op te warmen in een groot

vergiet in warm water. Dat is veel gemakkelijker dan spaghettislierten uit het

water te moeten vissen.

 We moeten vermijden dat mensen tafels op voorhand reserveren. Om ervoor te

zorgen dat de tafels efficiënt opgevuld worden, zouden we voor het begin van de
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avond een helper moeten voorzien die de mensen naar hun zitplaats begeleidt.

KC zou dat graag willen doen.

 De prijzen zijn nog relatief laag. We zouden kunnen overwegen om de prijs wat

op te trekken.

4. Paasactie (verantwoordelijke: Peter De Cat)

De zakjes  met  paaseieren  zullen  in  gepakt  worden  op  dinsdag  27-03-2018  na  de

middagpauze. DL laat weten dat de leerlingen van het 5LJ niet kunnen helpen omdat

ze op dat moment lichamelijke opvoeding hebben. Er zal  aan juf.  Marita gevraagd

worden of we terug kunnen rekenen op de hulp van de leerlingen van het 6LJ.

AI PDC: brief paasactie tegen maandag 05-03-2018 (paasactie)

5. Opendeurdag

De  opendeurdag  wordt  traditioneel  georganiseerd  op  de  eerste  woensdag  na  de

paasvakantie tussen 18:00 en 20:00, maar er komt maar weinig volk op af. De laatste

jaren valt het steeds samen met de buitenspeeldag maar voor de school is het ideaal

qua timing (nog voor de opendeurdagen en schoolfeesten van de andere scholen in de

buurt). Veel kinderen komen bij het aanvangstuur van de opendeurdag pas thuis en

moeten nog eten. Er werd daarom aanvankelijk voorgesteld om dit jaar te proberen om

extra  ouders  te  lokken  door  een  multicultureel  buffet  aan  te  bieden  met  hapjes

gemaakt door ouders. Na enige discussie werd er besloten om het toch niet te doen

tijdens de opendeurdag omdat er gevreesd wordt dat het afstompend gaat werken

mocht er toch nog weinig volk op afkomen. Het zou beter zijn om het eens uit te

proberen tijdens het schoolfeest.

6. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Infosessie: De infosessie over leerlingen met specifieke zorgnoden is goed verlopen. Er

werden vooral veel tips uitgewisseld en er werd benadrukt dat beloning meer effect
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heeft  dan straffen. De begeleiders van de opvang staan open voor de aangereikte

methodes.

Begeleiders: Vorige week heeft EC een bericht gekregen dat er strubbelingen waren

tussen de nieuwe medewerkster (Rita) en één van de andere begeleiders. Rita vroeg

zich (terecht)  af  of  het  nog nodig  is  dat  er  op woensdagmiddag twee begeleiders

ingeschakeld worden (er wordt dan geen warme maaltijd meer aangeboden), maar

deze  opmerking  is  in  het  verkeerde  keelgat  geschoten  (werd  opgenomen  als  een

poging om uren af te pakken). Er is telefonisch contact geweest tussen de twee dames

maar het gesprek is geëscaleerd waardoor het abrupt afgebroken werd. Het probleem

werd besproken met KS en TE. In de voormiddag van dinsdag 06-02-2018 hebben EC

en TE samengezeten met de medewerkers. Iedereen heeft op een rustige manier zijn

zeg kunnen doen. Alles leek uitgepraat maar dan is één van begeleiders zich terug

beginnen ergeren aan wat er gebeurd was en heeft ze het gesprek verlaten. Wat nu?

Er wordt door de aanwezigen voorgesteld om:

 de  twee  begeleiders  (voorlopig)  zo  weinig  mogelijk  met  elkaar  te  laten

samenwerken. Er zou ten alle tijden vermeden moeten worden dat er gekibbeld

wordt in het bijzijn van de kinderen (er werd al een opmerking over gemaakt

door een ouder).

 de taken duidelijk te beschrijven maar los van de personen. Het beste zou zijn

om de begeleiders hierin te betrekken door ze zelf hun huidige taken te laten

oplijsten  en  ze  te  laten  aangeven  wat  er  goed  draait  en  waar  er  nog

mankementen zijn.  Zo zouden er ook kleine wijzigingen doorgevoerd kunnen

worden. Het zou eventueel ook kunnen helpen om de taken te verdelen over

twee basisprofielen en iedereen afwisselend de taken van die profielen te laten

uitvoeren door middel van een rotatiesysteem (met de nodige flexibiliteit).

Vacatures:  Er  is  nog niemand gevonden om de taken van EC (organisatie  van de

opvang) en Miranda (begeleider) over te nemen. EC stelt voor om in de oproepbrief te

benadrukken dat:
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 de opvang getrokken moet worden door een ouder van een kind van de school

(lid van de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje) en dat het niet zo veel werk

vraagt (met oplijsting van de taken),

 er  voldoende  vrijwilligers  moeten  zijn  om  de  opvang  te  kunnen  laten

voortbestaan,

 de  opvang  veel  opbrengt  en  dat  het  geld  dat  de  ouders  hiervoor  betalen

rechtstreeks terugvloeit naar de kinderen van de school (met een oplijsting van

wat we allemaal met dat geld doen),

 als  we de opvang niet  zelf  kunnen blijven organiseren,  dat  we dan moeten

overstappen naar Hop-la! en dat dat als gevolg zou hebben dat:

◦ de opvang aanzienlijk duurder wordt,

◦ het geld naar ergens anders gaat,

◦ we de uitstappen van de kinderen niet langer kunnen blijven sponsoren,

◦ het niet meer zeker is dat de opvang op de school zelf plaatsvindt (meestal

tot  17:00 wel,  maar daarna worden de kinderen naar het Wespenestje in

Wespelaar gebracht).

De oproepbrief zou na de krokusvakantie meegegeven moeten kunnen worden.

AI KS: brief voor vacature verantwoordelijke en vervanging Miranda (opvang)

7. Speelplaats

Vervanging zandbak: KC is samen met Wouter (de echtgenoot van juf. Sofie) naar de

speelplaats  van  de  KS  geweest  om de  vervanging  van  de  zandbak  ter  plekke  te

kunnen bespreken. Het zou mogelijk moeten zijn om de werken met behulp van een

kleine kraan efficiënt te kunnen uitvoeren. De verrotte houten rand van de zandbak zal

vervangen  worden  door  betonnen  L-profielen  (maar  kleinere  dan  oorspronkelijk

voorzien). Met de hulp van 3 à 4 ouders kan dat in twee dagen uitgevoerd worden: er

wordt  één dag voorzien  voor  de afbraak en één dag voor het  plaatsen van de L-

profielen.  Daarna  moet  er  beton  gegoten  worden  met  een  betonpomp.  Er  wordt

besloten om de betonlaag te bedekken met groene matten (er liggen er nog veel in de
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kelder van de school). De zandbak moet opnieuw gevuld worden. Als de kleine kraan

beschikbaar  is,  dan  zouden  de  afbraakwerken  al  kunnen  doorgaan  tijdens  de

krokusvakantie. Aangezien de zandbak afgesloten wordt door nadars om te voorkomen

dat  de  kinderen  er  nog  inkunnen,  hoeven  we  ons  niet  vast  te  pinnen  op  een

einddatum.  Het zetten van de betonnen boord zal tussen 1,500 € en 2,000 € kosten.

Het gebruik van een betonpomp zal het kostelijkst zijn.  We zijn verheugd om te zien

dat er eindelijk schot in de zaak komt. Naar aanleiding van de veiligheidsrondgang

werd er besloten, in samenspraak met TE en Sylvia D'Hont, om de vervanging van de

zandbak als agendapunt op het eerstvolgende vakbondsoverleg aan te kaarten.

AI KC: uitvoering vervanging zandbak KS (speelplaats)

Speelplaats  LS:  De leerkrachtenenquête  werd  geraadpleegd  om na  te  gaan  welke

wensen er geuit werden voor de vervanging van het speeltoestel op de speelplaats

van de LS. Op maandag 05-02-2018 is er een firma komen kijken. Er werd gevraagd

wat ze zouden kunnen aanbieden voor een budget van 15,000 €. We wachten nog op

een voorstel.

AI  meester  Mathias  & meester  Geert:  ontwerp voor  vervanging speeltoestel  LS

(speelplaats)

8. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Parkeerverbod  Breughelwijk: De  bewoners  van  de  Breughelwijk  hebben  een  brief

gekregen en mogen hun mening geven over het ingevoerde parkeerverbod. Op basis

van de reacties hierop zal het parkeerverbod geëvalueerd worden en zal er beslist

worden of het tijdelijk parkeerverbod van kracht blijft of niet. De invoering van een

parkeerkaart voor de bewoners van de Breughelwijk wordt overwogen.

Schoolstraat: Er werd reeds voorgesteld om van de Verhaegenlaan een schoolstraat te

maken. In dat geval zou de straat langs beide kanten bij het begin en einde van de

schooluren  afgesloten  worden  met  een  bareel  of  nadars  die  onder  begeleiding

geopend kunnen worden. Het idee is besproken geweest op het schepencollege maar

werd afgewezen. 
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Parkeerplaatsen: PDC bespreekt de telling van de bestaande parkeerplaatsen in de

schoolomgeving (zie nabespreking in het verslag van de vorige werkvergadering). Er

zouden  voldoende  parkeerplaatsen  beschikbaar  moeten  zijn  op  een  gelijkaardige

afstand van de KS als de Breughelwijk. Het verbreden van de inrit van de parking langs

de  Mercatorlaan  werd  goedgekeurd.  Hiervoor  zal  er  één  parkeerplaats  opgeofferd

worden. Het is nog niet duidelijk wanneer die aanpassing uitgevoerd kan worden. Er

werd opgemerkt dat de parkeerplaatsen langs de Verhaegenlaan gevaarlijk zijn omdat

de voetgangers zowel voor als achter de auto's kunnen passeren. Dat zou opgelost

kunnen worden door de leerkrachten aan te moedigen om deze parkeerplaatsen te

gebruiken (zij  komen vroeger aan) om zo het aantal bewegende voertuigen op die

plaats te minimaliseren.

Verkeersouder: EC  heeft  zich  terug  ingeschreven  als  verkeersouder  en  heeft  het

acitepakket “parkeerdruk” aangevraagd. Daaruit zouden we eventueel nog inspiratie

kunnen putten voor onze schoolomgeving.

9. Tablets

De aanschaf van tablets werd in de begroting van het huidige schooljaar opgenomen

onder  de  uitgaverubriek  “uitbreiden  schoolbibliotheek”.  Er  wordt  met  de  hele

scholengemeenschap uitgekeken naar één leverancier (om te kunnen genieten van

een groepskorting) voor tablets met één besturingssysteem (voor het gebruiksgemak

van  de  kinderen  en  van  de  ICT  coördinator).  Samsung  tablets,  zoals  aangeboden

worden  door  de  firma  “Vanroey”  (https://www.vanroey.be),  zouden  het  meest

gebruiksvriendelijk zijn voor jonge kinderen. TE heeft de aanschaf van tables laten

agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de scholengemeenschap.

10. Varia (deel1) 

 Kerstkaartenactie: Na  onderhandeling  met  Mr.  Pencil  hebben  we  de

kerstkaartenactie eindelijk kunnen afsluiten, ook al werden niet alle onverkochte

pakketten  ingeleverd.  In  totaal  zijn  er  een  750-tal  pakketten  verkocht.  De

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 7

https://www.vanroey.be/


kerstkaartenactie heeft 1,181.00 € opgebracht (ongeveer 1,000 € minder dan

bij de vorige editie). DL merkt op dat het voor de kerstkaartenactie misschien

toch beter is om te werken met cash geld omdat de leerkrachten de betalingen

en de teruggave van pakketten dan beter kunnen opvolgen.

 Secretaris: PDC heeft vorige vergadering laten weten dat hij niet aanwezig kan

zijn op de werkvergadering van 13-03-2018. LVDP is bereid om het verslag van

die vergadering te maken (onder voorbehoud dat ze zelf aanwezig kan zijn).

AI LVDP: vervanging secretaris tijdens werkvergadering 13-03-2018 (varia)

 Warme  maaltijden: Er  wordt  opgemerkt  dat  er  veel  gesuikerde  desserten

worden  aangeboden,  dat  de  soep  te  zout  is  en  dat  er  geregeld  maaltijden

aangeboden worden die niet echt kindvriendelijk zijn. Vooral bij de kleuters zijn

er veel overschotten. Vandaar de vraag: hoe wordt de menu samengesteld? Er

werd door de gemeente twee jaar geleden een gunning uitgeschreven voor een

cateringbedrijf omdat Suzanne door een ongeval niet langer meer bekwaam is

om warme maaltijden te bereiden. Er werd gekozen voor “Hof ter Cruysveld”:

een  firma  waarover  de  gemeente  goede  commentaren  had  ontvangen  (de

school in Boortmeerbeek werkt er mee samen) en die enkel maaltijden bereidt

voor scholen. Bovendien zijn ze redelijk flexibel qua inschrijvingen. Deze firma

heeft  haar  eigen  visie  op  de  samenstelling  van  maaltijden  (zie

www.hoftercruysveld.be).  Er wordt gewerkt met een heen-en-weer systeem. De

opmerkingen van de ouders/kinderen werden doorgegeven. Sinds januari 2018

wordt hiermee rekening gehouden bij de samenstelling van de menu's hetgeen

al geleid heeft tot positieve reacties. “Hof ter Cruysveld” werd terug aangesteld

voor een periode van 2 jaar.

(PDC verlaat de vergadering om 22:05)

 Sport na school: Er wordt gevraagd of de school investeert in Sport na School.

Elk  jaar wordt de Sportsnack georganiseerd, en die heeft veel succes. Er werd

overeengekomen  tussen  de  verschillende  scholen  van  de  gemeente  om

gegevens over diverse lesgevers uit te wisselen. Elke school zou dan zelf kunnen
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bekijken wat  ze zou aanbieden.  Tegen deze afspraken in  heeft  de gemeente

intussen  het  project  ‘Hopla+’  opgestart  in  Wakkerzeel,  waarbij  er  behalve

opvang ook andere activiteiten worden aangeboden.  Hierdoor kunnen de andere

scholen  momenteel  geen  lesgevers  aanspreken.  Dit  project  moet  nog

geëvalueerd worden maar één nadeel is alvast dat de activiteiten die worden

aangeboden méér kosten dan de opvang, en dat zou zeker in onze school niet de

bedoeling zijn. 

 Fit-o-run: Na de krokusvakantie zullen ook de kleuters starten met de Fit-o-run.

Het zal wel in een andere vorm aangeboden worden dan in de LS. De jongste

kleuters  zullen  opdrachtjes  krijgen  (bv.  ‘Loop  naar  de  groene  kegel’)  waarbij

lopen en leren zullen samenvallen. De 3KK zal wel een parcours lopen. In de LS

willen de leerkrachten de Fit-o-run een beetje pimpen door er ook opdrachten

tussen te voegen (zoals bij een Fit-o-meter). 

 Bewegend leren: Het bewegend leren dat de voorbije twee jaar geïntroduceerd

werd door meester Bert wordt nog altijd verder gezet. Oefeningen worden op

een sharepoint gezet zodat alle leerkrachten hiervan gebruik kunnen maken. Ze

besteden een minimum aantal lesuren per maand aan bewegend leren. 

 Breed evalueren: De school is ook aan het werken rond “breed evalueren”. Ze wil

af van de huidige manier waarop het rapport wordt opgesteld omdat dat niet

meer  past  bij  de  moderne  opvattingen  over  leren  en  het  behalen  van

doelstellingen. Ze zijn nog zoekende hoe ze dit precies gaan doen.

(AG en DL verlaten de vergadering om 22:15)

(TE verlaat de vergadering om 22:30)

DEEL 2 (OV)

11. Multimedia

Niets te melden.
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12. Financieel overzicht januari 2018

 Inkomsten  januari  2018: 6,256.68  €  waarvan  731.00  €  (opvang),  4.18  €

(interesten),  435.00  €  (kerstkaarten),  5,067.00  €  (spaghetti-avond),  19.00  €

(varia).

 Uitgaven  januari  2018: 1,070.94  €,  waarvan  302.40  €  (opvang),  18.28  €

(bankkosten),  39.00  €  (kerstkaarten),  117.42  €  (spaghetti-avond),  144.00  €

(educatieve: uitstappen Rolle Bolle), 223.17 € (Sinterklaas: schaatsen 456LJ +

aankopen  kinderen  met  voedselallergieën),  226.67  €  (varia:  afrekening  Tutti

Frutti Wespelaar + kinderstoelen + kleurpotloden + sleutelkastje).

13. Varia  (deel 2)

 Voorzitter:  Omdat  er  nog  niet  meteen  een  nieuwe  kandidaat-voorzitter  klaar

staat om de taak van KS over te nemen, stelt ze voor dat de functie ook door

twee mensen kan gedeeld worden. Er kan bv. afgesproken worden wie welke

activiteiten opvolgt of om per beurtrol de vergadering voor te zitten. Zo kan de

werklast verminderd worden en misschien zijn er dan wel mensen die het zien

zitten om de functie in te vullen... 

De vergadering wordt afgesloten om 23:00.
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14. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2017-2018 zal doorgaan op dinsdag 13-03-2018 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.   Paasactie

4.   Schoolfeest

5.   Opvang

6.   Speelplaats

7.   Veiligheid

8.   Varia

Deel 2 (OV):

9.   Multimedia

10. Financieel overzicht februari 2018

11. Varia OV

12. Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de

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