Activiteitenverslag schooljaar 2017-2018
Gebruikte afkortingen:
OV = oudervereniging
KS = kleuterschool
LS = lagere school
nLJ = nde leerjaar
1. Samenstelling van het bestuur
 voorzitter: Karen Schouteden
 penningmeester: Ann Daems
 secretaris: Peter De Cat
2. Vaste leden
Natalie Driesen, Ilse De Witte, Filip Sterckx, Hein Vanhee en Leen Vanderper hebben
zich opgegeven als vast lid van de OV. Kristina Petrucionythe-Deiana, Sara Salim en
Sven

Vanderhoeven

hebben

minstens

één

werkvergadering

bijgewoond

als

geïnteresseerde ouder. Fleur Cloetens, Rosita Duchesne, Hein Vanhee en Johan Van
Puymbrouck hebben aangekondigd dat ze vanaf volgend schooljaar geen vast lid van
de OV meer willen zijn. Ze worden hartelijk bedankt voor hun inzet tijdens de voorbije
schooljaren.
3. Algemene vergaderingen
In het schooljaar 2017-2018 werden er twee algemene vergaderingen georganiseerd in
de refter van GBS 't Haegje: op dinsdag dinsdag 12–09-2017 en dinsdag 12–06-2018.
4. Werkvergaderingen
In het schooljaar 2017-2018 werden er tien werkvergaderingen georganiseerd in de
refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 12–09-2017, dinsdag 10-10-2017, dinsdag 14-11Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,
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2017, dinsdag 12-12-2017, dinsdag 09–01-2018, dinsdag 06–02-2018, dinsdag
13–03-2018, dinsdag 17–04-2018, dinsdag 15–05-2018 en dinsdag 12–06-2018.
5. Bestuursvergaderingen
Er werden geen bestuursvergaderingen georganiseerd.
6. Activiteiten georganiseerd door v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje


Heel het schooljaar: Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

De voor- en naschoolse opvang werd georganiseerd door de OV. In het eerste semester
konden we rekenen op 5 begeleiders: Brigitte, Anita, Martine, Miranda en Michèle.
Martine werd vanaf januari vervangen door Rita Haelens. Martine wordt hartelijk
bedankt voor haar jarenlange inzet. Ellen Camerlinck geeft volgend schooljaar de
fakkel van opvangverantwoordelijk door aan Natalie Driesen en Ilse De Witte. Ook zij
wordt hartelijk bedankt voor alle tijd en energie die ze in de organisatie van de opvang
gestoken heeft. De opvang heeft dit schooljaar 13,538.52 € opgebracht.


Vr 20-10-2017: Halloweentocht (verantwoordelijke: Rosita Duchesne)

De familie-activiteit bestond uit een een Halloweentocht. Ook deze editie werd
gesmaakt door de deelnemers. Er waren in totaal 223 mensen ingeschreven. De grote
route was voor sommige deelnemers te lang maar de begeleidende opdrachten
werden zeer leuk bevonden. De pompoensoep, die door Suzanne werd gemaakt, was
zeer lekker. Niet alle deelnemers hebben ervan gegeten. De overschot werd achteraf
nog allemaal verkocht. Deze activiteit heeft 563.51 € opgebracht. Er wordt voorgesteld
om de “Halloweentocht” volgend jaar te vervangen door een “Halloweenparty”.


Do 01-12-2016: Kerstkaartenactie (verantwoordelijke: Bert Verhulst)

Voor de kerstkaartenactie hadden we de voorkeur gegeven aan de firma “Mr. Pencil”
omdat zij volgens hun informatiefolder enkel het bestelde aantal kaarten zouden
drukken en alle kinderen een linnen zak zouden geven met hun tekening erop. Dat
Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,
Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89
Pagina |2

bleek echter niet het geval te zijn. Bovendien kwam de vertegenwoordiger opdringerig
over en werden de gemaakte afspraken niet altijd gerespecteerd. De betalingen
werden reeds bij de bestelling via overschrijving gedaan. De bestellingen werden
verwerkt door het secretariaat. Er werden gevoelig minder pakketten kerstkaarten
verkocht in vergelijking met de vorige editie (683 t.o.v. 896 vorige keer). De
kerstkaartenactie heeft in totaal 1,142.00 € opgebracht. De directie staat achter het
idee om de kerstkaartenactie twee- of driejaarlijks te organiseren, maar we zouden
best uitkijken naar een andere firma.


Wo 06-12-2017: Sinterklaasfeest (verantwoordelijke: Peter De Cat)

De leden van de OV hebben de inkopen gedaan voor het Sinterklaasfeest. Er werden
zakjes voorzien met 1 pakje speculaas, 1 chocolademan (melkchocolade) en nicnacjes
(met en zonder suiker) voor de leerlingen, de kleuters en de begeleiders van de
opvang. Bovendien
regenboogpieten.

werden

Voor

er strooisnoep

kinderen

met

(met papiertje) voorzien

voedselallergieën

werden

er

voor

de

aangepaste

snoepzakken samengesteld. De hoeveelheden voor de aankopen werden naar boven
afgerond en de overschotten werden ter beschikking gesteld aan het personeel. De
leerkrachten lieten echter hun ontgoocheling merken dat de overschotten beperkt
waren 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 voor hen te voorzien). We zullen er voortaan op toezien dat er voldoende
overschot is om alle leerkrachten tevreden te stellen. 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. Er werd een budget van 640.00 € uitgetrokken
voor de aanschaf van klascadeaus (80.00 € voor 8 klassen). Het Sinterklaasfeest heeft
in totaal 1,109.81 € gekost.
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Za 04-02-2017: Spaghetti-avond (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

De spaghetti-avond was weerom 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. De spaghettiavond heeft 3,881.55 € opgebracht.


Ma 05-03-2018 tem vr 30-03-2017: Paasactie (verantwoordelijke: Peter De Cat)

Zoals de vorig schooljaren heeft de OV gesponsord met een zakje met één groot wit ei,
één groot bruin ei en een mix van 3 kleine paaseitjes voor alle kinderen van de KS en
LS en voor de begeleiders van de opvang. Voor de leerkrachten werd er een pakket
met een mix van paaseieren samengesteld a.d.h.v. de overschotten. De verwerking
van de bestellingen werd gedaan door juf. Linda. Er werden in totaal 452 zakjes
verkocht. Ze werden ingepakt met de hulp van de leerlingen van het 6LJ en juf. Marita.
Deze editie van de paasactie heeft 477.34 € opgebracht.
7. Deelname aan activiteiten georganiseerd door GBS 't Haegje


Do 07-09-2017: Infomoment

AD heeft de oudervereniging kort voorgesteld tijdens het gezamenlijk infomoment van
de KS en de LS. Er was bedroevend weinig volk. Zeker voor de KS was het schrijnend.
Er zijn ouders opgedaagd voor slechts 8 kinderen van de 1KK en 2 kinderen van de IK.
De OV heeft bier en frisdrank voorzien voor die avond, na de klassikale infomomenten.


Wo 25-10-2017 en Do 26-10-2017: Grootouderfeest

Er zijn enkele ouders van de OV komen helpen aan de bar tijdens het grootouderfeest.


Wo 18-04-2018: Opendeurdag

Op de opendeurdag was er een standje om de werking van onze vereniging toe te
lichten. Er werd ook drank verkocht aan 1.00 € per consumptie. Net zoals tijdens de
vorige edities was er maar een magere opkomst. Er werden maar weinig
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wedstrijdformulieren ingediend en er zijn maar een 20-tal drankjes verkocht. De
opendeurdag zal vervangen worden door een “terug-naar-de-klas dag” waarop alle
klassen worden opengesteld. Het zou telkens georganiseerd worden op 31 augustus
tenzij het op een zondag valt (dan op één van de laatste dagen van augustus). De
aparte opendeurdag voor de peuters tijdens de laatste week van augustus zou
wegvallen maar de infoavond van begin september blijft bestaan.


Za 26-05-2018: Schoolfeest (verantwoordelijke: Siegfried Jorssen)

Het thema van schoolfeest was dit jaar “kunst”. Elke klas heeft een klassikaal
kunstwerk of schilderwerk gemaakt uitgaande van een bestaande kunstenaar of
schilder met een bijpassende klassikale dans of voorstelling. Deze werken waren te
bewonderen op het podium tijdens klasoptredens tussen 16:30 en 18:00. De
kunstwerken werden onmiddellijk na het optreden geveild voor een klein prijsje. De
toeschouwers konden bieden en betalen met contant geld. Deze openbare verkoop
heeft ongeveer 350.00 € opgebracht. Er werden verschillende doorlopende activiteiten
aangeboden van 14:00 tot 16:00. De OV stond in voor de catering. De werkgroepleden
hebben beslist om dit jaar geen hotdogs maar hamburgers te verkopen. Alles is
vlekkeloos verlopen en het schoolfeest heeft 948.10 € opgebracht. Dat is vergelijkbaar
met de opbrengt van vorig jaar, ook al moest er niet meer betaald worden om aan de
activiteiten deel te nemen. Het uitstekende weer zal er zeker een positieve bijdrage
aan gehad hebben.


Di 26-06-2018: Diplomauitreiking 6LJ

Zoals de voorbije schooljaren mocht Juf. Marita op kosten van de OV witte T-shirts
aankopen waar de leerlingen van het 6LJ hun naam kunnen opschrijven om aan elkaar
te geven als aandenken voor hun lagere schooltijd. De vertegenwoordiging van de OV
tijdens de diplomauitreiking was niet vereist.


Wo 27-06-2018: Speeldag leerlingen

Zoals elk jaar heeft de OV alle leerlingen en leerkrachten getrakteerd op een ijsje
tijdens de speeldag.
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8. Realisaties


Uitstappen:

Er werd beslist om sportactiviteiten te sponsoren, nl. zwemmen (1KKA, 1KKB, 1KKC,
2KK, 3KK, 2LJ; het zwemmen van het 2LJ is ter vervanging van Tutti Frutti) en de
jaarlijkse sportdag voor de hele school. Beweging is iets waar we als OV achter staan.
Er werd in totaal 3,092.50 € voor uitgetrokken.


Speelplaats:

Er werd 169.12 € uitgegeven aan de aanschaf van spel- en educatiefmateriaal (o.a.
ballen), 479.94 € voor fietsjes voor de KS en 2,695.88 € voor de vervanging van de
zandbak op de speelplaats van de KS. De vervanging van de zandbak is op het einde
van het schooljaar in een stroomversnelling gekomen maar is nog steeds niet
helemaal gerealiseerd... De vervanging van het speeltoestel op de speelplaats van de
LS verloopt veel vlotter en zal nog gerealiseerd worden voor het begin van het
schooljaar 2018-2019. Het speeltoestel zal vervangen worden door een

zelf

samengestelde combinatie van baren en rekken, speciaal toegespitst op de
speelbehoeftes van de oudere kinderen. De leerlingen hebben inspraak gehad bij het
maken van de keuze.


Veiligheid:

Er werd een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd in de Breughelwijk maar daar is veel
protest tegen gekomen. Het is al terug gedeeltelijk opgeheven. Bovendien werden de
44 parkeerplaatsen in de Remi van de Sandelaan (achterkant politiekantoor, rond
gebouw belastingen en aan vredegerecht) opengesteld voor iedereen, mede dankzij
een suggestie vanuit de OV. Op vraag van de gemeente werden alle veiligheidsacties
die we sinds 2012 hebben uitgevoerd opgelijst.


Klusjesteam:

Sigfried Jorssen van het klusjesteam heeft een afsluiting van de driehoek van de
sporthal geïnstalleerd (ophangsysteem met zwarte doek) en de leerkrachten zijn er
laaiend enthousiast over. Stefan (werknemer met een fysieke beperking) wordt door
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de school betaald en de schooldirectie mag hem zelf aansturen. Hij voert de meeste
klusjes uit die anders aan het klusjesteam voorgelegd zouden kunnen worden. De
school is supertevreden met deze aanwinst. Het klusjesteam kon daarom op non-actief
worden gezet.


Multimedia:

JVP heeft meegewerkt aan de uitwerking en installatie van het nieuwe wifi-systeem. Er
is nu overal op de school draadloos internet beschikbaar. Filip Sterckx zal de functie
van webmaster overnemen van Johan Van Puymbrouck.
9. Varia


Za 02-09-2017: Startactiviteit OV

Op zaterdag 02-09-2017 hebben 8 vaste leden van de OV de escaperoom “Flight 923”
van Locked in Wilsele-Putkapel succesvol afgewerkt. Door goed teamwerk hebben ze
zich op slechts 15 seconden van het einde kunnen bevrijden!


Do 05-10-2017: Dag van de leerkracht

Voor de dag van de leerkracht hebben we het personeel getrakteerd op pralines.


Ma 18-06-2018: bedankingsdrink begeleiders opvang

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we de begeleiders van de opvang getrakteerd op een
bedankingsdrink. Dit jaar ging het door op maandag 18-06-2018 en werd er
uitgeweken naar café “het Brouwershof” in Haacht station. Die avond moesten de
Belgen voetballen op het WK waardoor er verwacht werd dat er in de meeste café’s in
Haacht centrum te veel lawaai zou zijn om rustig te zitten.


Aankopen:

Telefoon: Er werd een nieuwe telefoon aangekocht voor de opvang.
Broodmanden: Er werden broodmanden aangekocht voor een totaalprijs van 94.81 €.
Muziekinstallatie: Er is eindelijk een muziekinstallatie aangekocht voor de KS.
Sleutelkastje: Er werd een sleutelkastje met cijferslot aangekocht voor het opbergen
van de sleutel van de binnendeur naar de refter. Zo kan er op een eenvoudige manier
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voor gezorgd worden dat die sleutel altijd ter beschikking staat voor de aanwezige
begeleiders van de opvang. De OV blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor deze
sleutel.
Gordijnen: In het 6LJ was het digibord vaak niet leesbaar door de binnenvallende zon.
Ook de gordijnen die er hingen lieten nog te veel licht door. Er werd verduisterende
stof aangekocht om het lokaal beter te kunnen verduisteren.
Tablets: De onderhandelingen voor de aanschaf van tablets voor de KS zijn afgerond
maar de effectieve aankoop zal pas doorgaan tijdens het volgende werkjaar.
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