
Verslag werkvergadering 13-03-2018

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),  Fleur

Cloetens (FC), Siegfried Jorssen (SJ), Leen Vanderper (LVDP), Bert Verhulst (BV), Tamara

Elsen (directeur; TE), Nancy Willems (leerkracht 2LJ; NW), Inge Vranckx (co-teaching

1LJ + 2LJ; IV)

Nieuwe leden: Natalie Driesen (ND; opvang; <natalie.driesen@gmail.com>), Ilse De

Witte  (IDW;  opvang;  <ilse.dewitte87@hotmail.com>),  Filip  Sterckx  (FS;  webmaster;

<Filip.Sterckx@scarlet.be>)

VERONTSCHULDIGD:  Rosita Duchesne (RD), Hein Vanhee (HVH), Bart Vanmeensel

(BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP)

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 doen een korte voorstellingsronde voor

de nieuwelingen onder de aanwezigen.

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. Paasactie (verantwoordelijke: Peter De Cat)

School: PDC heeft de inkopen gedaan voor de paasactie voor de school op zaterdag

27-02-2018 bij Colruyt Haacht. Er werden aankopen gedaan om een zakje met één

groot wit ei, één groot bruin ei en een mix van 3 kleine paaseitjes te kunnen schenken

aan de 96 kinderen van de KS, 151 leerlingen van LS en aan de 5 begeleiders van de

opvang. De overschotten worden geschonken aan de leerkrachten.

Ouders: PDC laat  weten dat  hij  zijn  werkreis  zo heeft  kunnen regelen dat hij  toch

aanwezig  kan  zijn  op  dinsdag  27-03-2018.  Hij  zal  de  nodige  aankopen  doen  die

ochtend  zodat  de  zakjes  met  paaseitjes  ingepakt  kunnen  worden  tussen  de

voormiddagspeeltijd en de middagpauze (van 10:40 tot 12:20) omdat de leerlingen

van  het  6LJ  zijn  niet  vrij  in  de  namiddag.  Mocht  PDC  problemen  hebben  bij  zijn

terugreis, dan zal hij SJ contacteren zodat hij de aankopen toch tijdig kan doen. 

AI PDC (of SJ): aankoop paaseitjes vóór 27-03-2018 om 10:40 (paasactie)

AI PDC: inpakken paaseitjes op 27-03-2018 van 10:40 tot 12:20 (paasactie)

KS gaat nakijken of er voor beide onderdelen nog voldoende zakjes beschikbaar zijn en

er eventueel bijkopen. 

AI KS: zakjes voor paasactie nakijken en bijkopen indien nodig (paasactie)
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4. Opendeurdag

De  opendeurdag  zal  doorgaan  op  woensdag  18-04-2018  tussen  18:00  en  20:00.

Donderdag 15-03-2018 zullen de leerkrachten hierover vergaderen om alles elkaar te

steken. Het is dus nog niet duidelijk wat er juist van de OV verwacht zal worden. We

zullen alleszins een standje over onze werking voorzien.

5. Schoolfeest (verantwoordelijke: Sigried Jorssen)

Het schoolfeest zal doorgaan op zaterdag 26-05-2018. De leerkrachten hebben nog

niet beslist wat ze juist gaan doen en er heeft zich nog geen verantwoordelijke van de

OV aangemeld voor deze activiteit. Er werd kort geschetst wat de organisatie inhoudt

voor ons. SJ is bereid om het draaiboek eens te lezen en werd prompt gebombardeerd

tot verantwoordelijke (waardoor hij ook veranderingen aan de menu kan doorvoeren

als hij dat nodig acht). FS en KC zijn ook bereid om te helpen. IDW gaat de prijzen eens

nakijken bij Van Craenenbroeck als mogelijk alternatief voor Swinnens als brouwer en

leverancier van extra stoelen en tafels. Er werd een budget van 700.00 € voorzien voor

de activiteiten van de leerkrachten en de huur van springkastelen. Dit budget wordt

beheerd door de leerkrachten zelf. Er wordt voorgesteld om de activiteiten voor de

kinderen gratis aan te bieden.

AI SJ, FS & KC: organisatie catering schoolfeest (schoolfeest)

AI IDW: navragen prijzen drank+tafels+stoelen Van Craenenbroeck (schoolfeest)

6. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Vacatures: Na de krokusvakantie werd er een brief meegegeven met de kinderen met

de  oproep  aan  de  ouders  om  zich  kandidaat  te  stellen  voor  de  funcie  van

opvangverantwoordelijke. Er zijn veel reacties op gekomen. Na een rondetafeldiscussie

met de kandidaten werd er besloten dat Natalie Driesen en Ilse De Witte de taken van

EC  officieel  zullen  overnemen  vanaf  het  begin  van  het  schooljaar  2018-2019.  Ze

hebben nog enkele maanden om door EC opgeleid te worden voor deze functie.
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Registratiesysteem: Momenteel  is  het  niet  mogelijk  met het  registratiesysteem om

automatisch herinneringsbrieven te laten maken voor achterstallige betalingen. Het

moet handmatig nagekeken en aangemaakt worden en dat kost nog veel tijd. Er wordt

daarom voorgesteld om te investeren om deze extra functie te laten bijprogrammeren

zodat het registratiesysteem nog verder te vervolledigen (facturatie, fiscale attesten

en herinneringsbrieven).

AI EC: offerte programmatie herinneringsbrieven in registratiesysteem (opvang)

Privacywet: Vanaf 25-05-2018 zal de  General Data Protection Regulation (GDPR)  van

toepassing zijn en is dezelfde privacywetgeving geldig in de hele Europese Unie (EU).

De  Wet  bescherming  persoonsgegevens  (Wbp)  geldt  dan  niet  meer.  Dat  zal  ook

gevolgen hebben voor het gebruik van persoonsgegevens in de school en de OV. Op

dinsdag  17-04-2018  om  20:00  zal  er  een  informatiesessie  over  deze  nieuwe  wet

doorgaan in de polyvalente zaal van GC Den Breughel. TE gaat hier naartoe en kan

daarom niet aanwezig zijn op de volgende werkvergadering van de OV. EC, ND en/of

IDW zullen de OV gaan vertegenwoordigen op deze infosessie zodat er nagegaan kan

worden  wat  er  eventueel  veranderd moet  worden  aan de werking  van de opvang

(registratiesysteem, doorgeven betalingsgegevens,  etc.)  om in  orde te  zijn  met  de

GDPR. Zou het voldoende zijn om een vakje te voorzien op de inschrijvingsbrief van

een kind waarbij de ouders de toelating geven aan de school om hun gegevens in het

registratiesysteem te zetten, of om daarvoor een extra invulformulier mee te geven?

Er  zou  alleszins  een  systeem  ingevoerd  moeten  worden  die  de  contactgegevens

automatisch  wist  uit  het  registratiesysteem van  zodra  het  laatste  fiscaal  attest  is

aangemaakt na het verlaten van de school. Er moet ook een lijst aangemaakt worden

met een overzicht van alle mogelijk datalekken. 

Begeleiders: De spanningen tussen de begeleiders lijken terug opgeklaard. Tijdens een

nieuw overleg heeft EC benadrukt dat we uit de situatie geleerd hebben dat het niet

evident is als er een nieuwe begeleider bijkomt. Er werd ondertussen een handleiding

opgesteld met een verdeling van de taken. Miranda heeft laten weten dat ze nog een

jaar gaat blijven maar Anita gaat misschien verhuizen.
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Opmerkingen: 

 De begeleiders vragen om een haakje te voorzien in het sleutelkastje.

AI KC: haakje voorzien in sleutelkastje (opvang)

 Een ouder heeft gevraagd of er beter kan op toegezien worden dat de kinderen

hun jas dichtdoen als ze buiten gaan spelen tijdens de opvang.

 De begeleiders hebben gemeld dat er een probleem is met de QR-code van een

kind (foutmelding code 7). EC heeft de code van dat kind tijdens de vergadering

ingescand en dat lijkt te lukken dus het is niet onmiddellijk duidelijk wat het

probleem zou kunnen zijn...

7. Speelplaats

Vervanging zandbak: Niets nieuws te melden.

AI KC: uitvoering vervanging zandbak KS (speelplaats)

Speeltoestel LS: Er is een budget van 15,000.00 € voorzien voor de vervanging van het

speeltoestel op de speelplaats van de LS. We hebben hiervoor al 3 offertes ontvangen

en een vierde is in de maak. Er zal een beroep gedaan worden op de leerlingen om

een  keuze  te  maken.  De  eerste  selectie  zal  gebeuren  door  de  leerlingenraad.  De

afbeeldingen  van  de  overblijvende  toestellen  zullen  voorgelegd  worden  aan  alle

kinderen die  dan hun  stem kunnen uitbrengen.  Er  wordt  besloten  om het  huidige

speeltoestel te laten afbreken en meenemen door de firma die het nieuwe speeltoestel

komt plaatsen maar het is niet duidelijk of dat in de offertes inbegrepen is. Als alles

meezit  zou  het  nieuwe  toestel  voor  de  zomervakantie  geplaatst  kunnen  worden

waardoor het eventueel nog ingehuldigd zou kunnen worden tijdens het schoolfeest.

AI  meester  Mathias  &  meester  Geert:  opvolging  vervanging  speeltoestel  LS

(speelplaats)

8. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Parkeerplaatsen: Vorige vergadering werd er aangekaart dat de parkeerplaatsen langs

de Verhaegenlaan aanleiding geven tot  gevaarlijke situaties omdat de voetgangers
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zowel voor als achter de auto's kunnen passeren. Vooral de kleuters zijn niet altijd

zichtbaar. De leerkrachten werden ondertussen opgeroepen om zoveel mogelijk daar

te parkeren om het aantal bewegende voertuigen op die plaats te minimaliseren.

Subsidies: De goedgekeurde subsidies voorzien een uitbreiding van de fietsenstalling

aan de KS. Er  zal  een plaatsbezoek ingericht  worden om de uitwerking hiervan te

bespreken.  TE  zal  de  school  vertegenwoordigen.  De  aanwezigheid  van  FC  is  niet

noodzakelijk.

9. Terugkoppeling schoolraad

De  voorlopige  versie  van  het  verslag  van  de  vergadering  van  de  schoolraad  van

dinsdag 27-02-2018 is terug te vinden in bijlage 1. De volgende items werden kort

besproken tijdens de vergadering:

 Telling: De telling op 01-02-2018 heeft aangetoond dat het leerlingenaantal van

't Haegje blijft stijgen. In de KS en LS zijn er respectivelijk 4 en 1 extra leerlingen.

 Brandoefening: De  brandoefening  die  oorspronkelijk  voorzien  was  voor

september is pas doorgegaan op het einde van november. In de LS heeft de

evacuatie iets te lang geduurd terwijl er geen opmerkingen waren voor de KS.

Ondertussen is er al een nieuwe oefening geweest in Klimop (brandoefening en

busevacuatie) en is de volgende voor 't Haegje gepland. Er wordt opgemerkt dat

het nuttig zou zijn om ook een evacuatieoefening te plannen tijdens de opvang

en de middagpauze.

 Veiligheid: 

◦ Voor het eerst in jaren werden er acties gekoppeld aan het verslag van de

rondgang rond veiligheid. Alle klusjes die voor de school voorzien waren zijn

ondertussen uitgevoerd (op één na). 

◦ De schepen van onderwijs legt het lot van de vervanging van de onveilige

zandbak van de KS in de handen van de OV. 

◦ Het overzicht van parkeerplaatsentelling van PDC werd besproken en prompt

doorgestuurd naar de leden van de verkeerscommissie die de dag erna het

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 6



parkeerverbod in de Breughelwijk zouden bespreken tijdens hun vergadering.

De school werd nog niet op de hoogte gebracht van het besluit hierover.

10. Varia (deel1) 

 Geen items

(TE, NW en IV verlaten de vergadering om 21:30)

DEEL 2 (OV)

11. Multimedia

Webmaster: FS gaat de functie van webmaster overnemen van JVP. 

Website: Op de website van de OV wordt er een overzicht gegeven van de vaste leden

(http://www.ovthaegje.be/wie-is-wie/).  Alle  nieuwe  vaste  leden  worden  verzocht  om

een foto op te sturen naar web@ovthaegje.be om dit onderdeel te kunnen updaten.

12. Financieel overzicht januari 2018

 Inkomsten februari  2018: 1,592.70 € waarvan 1,573.20 € (opvang),   19.50 €

(kerstkaarten).

 Uitgaven februari  2018: 4,687.47 €,  waarvan 390.00 €  (opvang),  3,712.50  €

(kerstkaarten), 584.97 € (spaghetti-avond).

De kerstkaartenactie heeft 1,142.00 € opgebracht. Er wordt opgeroepen om projecten

voor te stellen om het gespaarde geld van de OV nuttig te kunnen besteden (bv. álle

kinderen gratis laten zwemmen).

13. Varia  (deel 2)

 Ledenregister: Het ledenregister wordt aangevuld door EC. FC kondigt aan dat ze

vanaf  volgend schooljaar  geen  vast  lid  meer  kan  blijven  wegens  tijdsgebrek

(nieuwe functie van haar echtgenoot).
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 Bestuursleden:  Tijdens  de  algemene  vergadering  van  dinsdag  12–06-2018

worden de bestuursleden voor het schooljaar 2018-2019 verkozen. KS heeft in

het begin van dit schooljaar al laten weten dat dit haar laatste jaar als voorzitter

van de OV zal zijn. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe kandidaat voorzitter.

AD en PDC geven aan dat ze bereid zijn om de functie van penningmeester en

secretaris ook volgend schooljaar op te nemen.

De vergadering wordt afgesloten om 22:15.
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14. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2017-2018 zal doorgaan op dinsdag 17-04-2018 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 paasactie

4.   Evaluatie opendeurdag

5.   Schoolfeest

6.   Opvang

7.   Speelplaats

8.   Veiligheid

9.   Varia

Deel 2 (OV):

10. Multimedia

11. Financieel overzicht maart 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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