
Verslag werkvergadering 17-04-2018

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje

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

Peter  De  Cat  (secretaris;  PDC),  Siegfried  Jorssen  (SJ),  Filip  Sterckx  (FS),  Bart

Vanmeensel (BVM), Mathias Vrebosch  (leerkracht LO; MV), Liesa Van Kriekingen (co-

teaching; LVK)

VERONTSCHULDIGD:  Ellen Camerlinck (EC),  Fleur  Cloetens (FC),  Koen Ceulemans

(KC), Ilse De Witte (IDW), Natalie Driesen (ND), Rosita Duchesne (RD), Leen Vanderper

(LVDP), Hein Vanhee (HVH), Johan Van Puymbrouck (JVP), Bert Verhulst (BV), Tamara

Elsen (directeur; TE)   

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 paasactie (verantwoordelijke: Peter De Cat)

De verwerking van de bestellingen van paaseitjes werd gedaan door juf.  Linda. Er

werden in totaal 445 zakjes besteld. Achteraf werden er nog 7 zakjes bijbesteld, dus

komen we uit op een totaal van 452 (dat is een daling van 38 zakjes tov het schooljaar

2016-2017).  Met  de  hoeveelheidskortingen  ingecalculeerd  komt  dit  overeen  met

1,107.00 € inkomsten (dat is een daling van 45.00 € t.o.v. het schooljaar 2016-2017).

De aankopen werden gedaan in Colruyt Haacht op donderdag 22-03-2018 en dinsdag

27-03-2018. Bij de volgende edities zou erop gelet moeten worden dat in het geval dat

Pasen op de eerste zondag van de paasvakantie valt, dat de paasactie minstens één

week vroeger afgesloten moet worden om te garanderen dat de benodigdheden nog

kunnen besteld worden bij Colruyt. Om het inpakken te vergemakkelijk heeft PDC op

voorhand 8 grote dozen en 8 schoendozen met eitjes gevuld zodat die op lessenaars in

een rij konden geplaatst worden waar de kinderen konden rondlopen. Om één zakje te

vullen moest er uit elke doos één eitje genomen worden. De zakjes met paaseitjes

werden ingepakt met behulp van de leerlingen van het 6LJ en juf. Marita. Het heeft in

totaal minder dan anderhalfuur geduurd. De paaseitjes werden naar het secretariaat

gebracht waar ze opgehaald konden worden door de kinderen die er besteld hadden.

Uiteindelijk heeft Linda nog veel zakjes moeten meegeven met de kinderen omdat ze

niet tijdig opgehaald geworden zijn. De paasactie heeft 489.29 € opgebracht. Dat is

een daling van ongeveer 100.00 € t.o.v. het vorige schooljaar, maar toen moesten er

geen zakjes en lint aangekocht worden.
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4. Opendeurdag

De school  is  helemaal  klaar  voor  de  opendeurdag van woensdag 18-04-2018.  Alle

klassen zullen opengesteld worden. Voor de kinderen is er een spel voorzien. In elke

klas  hangt  er  een prent  waar  er  een puzzelstukje  van ontbreekt.  De kinderen die

verkleed zijn of een attribuut bij hebben krijgen een “gelukspopje” als ze hun formulier

komen indienen. Er is een shiftingsvraag (hoeveel smurfen zitten er in een bokaal) en

de twee winnaars krijgen een boekenbon van de Standaard.

De  'zware'  bekabeling  die  voorzien  was voor  de  foodtrucks  of  eetstandjes  werd

afgebeld.  Er zal nog wel een kabel van ca. 18 meter op een rolletje aanwezig zijn die

de OV kan gebruiken voor hun standje en de catering. De kabel wordt geleverd in de

berging bij Suzanne en de turnzaal. Om een goed gebruik van de kabel te garanderen,

vraagt men de rol  helemaal  af  te rollen.  Na vergadering wordt  de drank in frigo's

gestoken. We gaan 1€ voor een drankje vragen. Er zijn genoeg helpers voor de twee

shiften (18:00-20:00 voor de bemanning van het OV standje;  20:00-21:00 voor het

opruimen).

5. Schoolfeest (zaterdag 26-05-2018; verantwoordelijke: Sigried Jorssen)

Het thema voor het schoolfeest is “kunst”. Elke klas maakt een klassikaal kunstwerk of

schilderwerk uitgaande van een bestaande kunstenaar of schilder en daaruit vloeiend

een klassikale dans of voorstelling passend bij dit kunst- of schilderwerk. Dit werk is te

bewonderen op het podium tijdens het optreden. De kunstwerken worden onmiddellijk

na het optreden geveild voor een klein prijsje. De toeschouwers bieden en betalen met

contant geld. 

Er  worden doorlopende verschillende activiteiten  aangeboden:  schilderijtjes  maken,

kleien  (met  versieringsmateriaal),  haartooi,  schminken,  djembé,  tattoo’s,  eendjes

vangen,  fotostand  (waarbij  de  mensen  zelf  foto’s  kunnen  maken  met  behulp  van

kunstpassepartouts met hun eigen gsm of fototoestel), zandtapijtjes maken in potjes,

armbandjes maken, bumperballen, disco-springkasteel en een klein springkasteel voor
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de kleuters. Er werd tijdens de vorige vergadering besloten om deze activiteiten gratis

aan te bieden.

De werkgroep van de OV is al in actie geschoten en SJ lijkt er duidelijk ook klaar voor.

Er werd gekozen om drank, extra frigo's en duvelglazen te bestellen bij Swinnens. Ze

komen leveren op donderdag 24-05-2018. Het roomijs  en de pistolets  moeten nog

afgehaald worden (KS wil dat doen). De tenten werden besteld bij Galaxy en zullen op

donderdag  24-05-2018  opstellen.  Subli  komt  op  vrijdag  25-05-2018  leveren.  De

werkgroepleden  hebben  beslist  om  dit  jaar  geen  hotdogs  maar  hamburgers  te

verkopen.  Hiervoor  zal  er  10  kg  uien  gesneden  moeten  worden.  Nog  te  doen:

dranklijsten printen, werklijst opstellen, een schema voor de bekabeling maken, een

gasfles  bestellen,  de  benodigde  hoeveelheid  chips  nakijken  en  bestellen.  Er  wordt

voorgesteld om aan TE de toestemming te vragen om de kinderen van het 5LJ en 6LJ

in de voormiddag te laten helpen met een ouder in ruil voor een drankbonnetje.

AI KS: gegevens Wilfried doorsturen naar SJ voor bestellen gasfles (schoolfeest)

AI AD: hoeveelheid chips nakijken (schoolfeest)

6. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Brandoefening: Er zal een brandoefening georganiseerd worden op maandag 23-04-

2018 tijdens  de  voorschoolse  opvang om 07:45.  Het  is  niet  de  bedoeling  dat  alle

begeleiders van de opvang aanwezig zijn. Enkel de twee begeleiders die van dienst

zijn  die  ochtend  volstaan.  Er  wordt  wel  gevraagd  dat  EC  en/of  een  nieuwe

opvangverantwoordelijke aanwezig zou kunnen zijn. Er wordt daarvoor afgesproken om

07:40 in het bureel van de directie.

Registratiesysteem: Het  toevoegen  van  het  automatisch  genereren  van

herinneringsbrieven in het registratiesysteem kost 250 €. Er wordt besloten om het te

laten bijprogrammeren.

Privacywet: TE,  EC,  ND  en  IDW  hebben  zich  laten  verontschuldigen  voor  deze

werkvergadering  omdat  ze  naar  de  infosessie  over  de  GDPR in  het  gemeentehuis

gaan.  TE  heeft  een  groot  deel  van  het  voorbereidend  werk  hiervoor  tijdens  de
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paasvakantie  gedaan  met  als  doel  om al  zoveel  mogelijk  in  kaart  te  brengen.  De

mama van Lukas Verhulst (zoon van Bert Verhulst) heeft haar vrijblijvende diensten

aangeboden om ons in dit kader te begeleiden. Als fulltime-werkende ouder lukt het

haar niet om zich binnen de school voor iets te engageren, maar hier ziet ze haar kans

om  gedeeltelijk  vanuit  haar  professionele  bezigheden,  maar  vrijwillig,  ons  te

ondersteunen. De infosessie in de gemeente wordt gebracht door de firma waarbinnen

zij werkzaam is.

Wifi: De wifi werd verder geïnstalleerd maar er  moeten nog twee toegangspunten

bevestigd  worden.  In  principe  moet  het  wegschrijven  van  de  registraties  voor  de

opvang nu ook in de KS werken. TE speelt de vraag die JVP stelde om de documenten

die hij afleverde te laten bekijken door de IT-ers en juriste die op gemeentelijk niveau

te werk gesteld zijn door en brengt hen hiervan op de hoogte op donderdag 19-04-

2018.

Sleutelkast: SJ is nog niet in de Hubo geraakt en het aangevraagde haakje voor in het

sleutelkastje is bijgevolg nog niet geïnstalleerd.

AI SJ: installeren haakje in sleutelkastje (opvang) 

7. Speelplaats

Vervanging zandbak: Niets  nieuws te  melden.  KC heeft  momenteel  weinig  tijd  om

hieraan verder te werken...

AI KC: uitvoering vervanging zandbak KS (speelplaats)

Speeltoestel LS:  Meester Mathias en meester Geert hebben al een aantal concretere

prijsoffertes ontvangen. We zitten nu in de fase van het kiezen. Er is een offerte bij van

15,300.00 €. Het zal waarschijnlijk deze offerte worden aangezien de andere offertes

een stuk duurder zijn. De kinderen zijn er ook enthousiast over. De afbraak van het

oude toestel zit echter niet in de prijsoffertes. TE laat weten dat klusjesman Stéphan

hier enkele dagen voor ingezet kan worden. Mama van Corneel Baert (5LJ) werkt bij

Hageland Educatief en daar kunnen ze dat ook. De familie Baert zou de afbraak ook
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willen organiseren met de hulp van ouders. Er zou ook gevraagd kunnen worden of

iemand het wil komen afbreken en zelf meenemen. Er bestaat ook een mogelijkheid

om subsidies aan te vragen. Dit werd ons ingefluisterd door de mensen van Hageland

Educatief.  Het  is  op het  eerste gezicht  redelijk  ingewikkeld,  maar er zou een paar

duizend  euro  teruggevraagd  kunnen  worden.  De  documenten  hiervoor  zullen

doorgestuurd worden naar de leven van de OV.

AI  meester  Mathias  &  meester  Geert:  opvolging  vervanging  speeltoestel  LS

(speelplaats)

8. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Parkeerplaatsen: Het  parkeerverbod  wordt  afgeschaft  behalve  in  de  doorlopende

straat  plus  het  stukje  van  de  Wespelaarse  steenweg  tot  aan  het  T-kruispunt.  De

discussie  over het parkeerverbod in  de Brueghelwijk  is  opnieuw gestart  op sociale

media tijdens de paasvakantie. Er werd ook op vraag van de gemeentelijke diensten

een brief meegegeven met alle leerlingen. TE was verbijsterd om te lezen dat een

aantal maatregelen teruggeschroefd werden. Misschien is een nieuw overleg met de

gemeentelijke  diensten  en  de  provincie  (zoals  dat  waarbij  Fleur  aanwezig  was)

opnieuw nodig? Het lijkt  alsof  alle inspanningen voor niets  geweest zijn want naar

verkeersveiligheid  toe  is  er  weinig  verbeterd.  TE  heeft  de  burgemeester  hierover

aangesproken tijdens een ander overleg en hij bevestigde de komst van een voetpad

ter hoogte van tuin van juf. Sofie tijdens de zomervakantie en gaf de opdracht het

verbodsbord aan de Remi Vande Sandelaan te laten verwijderen (plaatselijk verkeer

wordt  opgeheven).  Volgens  hem  zou  dan  alles  veiliger  verlopen.  Mogen

parkeerplaatsen dan gebruikt worden? Worden ze opengesteld voor iedereen of enkel

voor ouders die kinderen van de school komen afzetten? Er wordt besloten om het

voorlopig hierbij te laten.
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9. Varia (deel1) 

 Afwezigheid  Daniël  De Jaeger: Meester  Daniël  is  voor  lange periode afwezig

waardoor TE haar werktijd  verdeelt  over de twee vestigingen en een aantal

taken moet delegeren. Zo is het bv. niet haalbaar om de organisatie van twee

opendeurdagen en twee schoolfeesten van nabij op te volgen en rekent ze erop

dat de leden van de werkgroepen hier de motor van zijn. Zij spitst zich meer toe

op het pedagogosche luik maar tracht tegelijk nog wel bereikbaar te blijven voor

kleine en grote vragen.

 Tablets: Na  een  bespreking  van  de  aankoop  van  tablets  binnen  de  andere

scholen van de scholengemeenschap (keuze tussen Vanroey met Samsungs en

de firma van Sven De Mey (SDM) met Apple) en een aantal pogingen van SDM

om met de OV en TE contact te hebben en hier een omkanteling in keuze te

hebben,  werd  beslist  om  omwille  van  gebruiksgemak  naar  beheerder  toe

eenzelfde  type  aan  te  kopen  voor  de  geïnteresseerde  scholen  van  de

scholengemeenschap.   Dit  werd  in  een  gesprek  met  Gilbert  Vanhove  en

aangestuurd door onze dirco zo principieel  beslist  net voor de paasvakantie.

Maar  SDM heeft  twee  directeurs  binnen  onze  scholengemeenschap  opnieuw

aangeschreven om zijn diensten nogmaals aan te bieden en de voor- en nadelen

te  mogen  duiden.  Deze  voormiddag  hebben  alle  betrokkenen  een  gesprek

gehad  met  de  firma waar  SDM werkt  maar  het  resultaat  ervan  is  nog  niet

geweten. De aankoop heeft alleszins opnieuw vertraging opgelopen.

 Gordijn 6LJ: Er werd lichtwerende stof aangekocht waarmee de oma van TE een

gordijn heeft gemaakt die opgehangen werd door de klusjesman. De stof werd

vlot terugbetaald door de OV. TE bedankt ons voor de vlotte samenwerking en

voor de sponsoring.

 Fietsexamen: Er  wordt  een  vraag  voor  vrijwilligers  tijdens  het  fietsexamen

gelanceerd.  Het  fietsexamen  gaat  door  op  dinsdag  05-06-2018  in  de

voormiddag. Je  moet  er  een  hele  voormiddag  voor  uittrekken...  Er  zijn  een

tiental vrijwilligers nodig.
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 Promessekaart Colruyt: Momenteel hebben we er 3 (KS, PDC en DDJ). Er wordt

besloten om er één aan te vragen voor TE. Er zijn er nog van de gemeente met

onze facturatiegegevens die vroeger gebruikt werden voor het schoolfruit. Er zal

aan de gemeente gevraagd worden om ze te laten schrappen of om hun eigen

facturatiegegevens er te laten opzetten.

(MV en LVK verlaten de vergadering om 21:05)

DEEL 2 (OV)

10. Multimedia

Niets te melden. 

11. Financieel overzicht maart 2018

 Inkomsten maart 2018: 5,435.68 € waarvan 4,297.68 € (opvang), 1,107.00 €

(paasactie), 31.00 € (varia: fluohesjes en turn T-shirts).

 Uitgaven  maart  2018: 1,197.30  €,  waarvan  390.00  €  (opvang),  483.06  €

(spaghetti-avond), 309.81 € (paasactie), 14.43 € (varia: onkosten vergadering).

De spaghetti-avond heeft 3,881.55 € opgebracht. 

12. Varia  (deel 2)

 Bestuursleden: Er zijn nog geen kandidaturen binnengekomen voor voorzitter.

De vergadering wordt afgesloten om 21:20.
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13. Volgende vergadering:

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

schooljaar 2017-2018 zal doorgaan op dinsdag 15-05-2018 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 opendeurdag

4.   Schoolfeest

5.   Diplomauitereiking 6LJ

6.   Opvang

7.   Speelplaats

8.   Veiligheid

9.   Varia

Deel 2 (OV):

10. Multimedia

11. Financieel overzicht april 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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