
Verslag werkvergadering 15-05-2018

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje

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

Peter De Cat (secretaris; PDC), Ellen Camerlinck (EC), Ilse De Witte (IDW), Filip Sterckx

(FS), Leen Vanderper (LVDP), Bart Vanmeensel (BVM), Bert Verhulst (BV), Tamara Elsen

(directeur; TE), Karine Tant (leerkracht zedenleer; KT)

VERONTSCHULDIGD:  Fleur  Cloetens  (FC),  Koen  Ceulemans  (KC),  Natalie  Driesen

(ND),  Rosita  Duchesne  (RD), Siegfried  Jorssen  (SJ),  Hein  Vanhee  (HVH),  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

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 opendeurdag

Net zoals tijdens de vorige edities was er maar een magere opkomst. Er werden maar

weinig wedstrijdformulieren ingediend (winnaars: de broers Tuur en Warre) en er zijn

maar  een  20-tal  drankjes  verkocht.  De  idee  dat  een  opendeurdag  nodig  is  voor

inschrijvingen is achterhaald want nu gebeurt het standaard op individuele basis na

een  intakegesprek.  Er  werd  op  de  teamvergadering  van  donderdag  03-05-2018

voorgesteld  om  de  opendeurdag  te  vervangen  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).  Het  heeft  als  voordeel  dat  op  deze  manier  de  terug-naar-school-stress

(vooral bij de jongere kinderen) voor een stuk zou wegvallen. Mits goedkeuring van het

concept door het gemeentebestuur zou de eerste editie plaatsvinden op zaterdag 31-

08-2019 tussen 17:00 en 19:00. De aparte opendeurdag voor de peuters tijdens de

laatste week van augustus zou wegvallen maar de infoavond van begin september

blijft bestaan.

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

We hebben geen recente informatie ontvangen van SJ maar de organisatie van het

schoolfeest lijkt onder controle. De doorlopende activiteiten zullen doorgaan van 14:00

tot 16:00 en de optredens van 16:30 tot 18:00. De leerlingen van het 5LJ en 6LJ gaan
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op vrijdagnamiddag helpen met de opbouw. Er wordt aan alle aanwezigen gevraagd

wie wanneer kan komen helpen. 

AI KS: werklijst leden OV doorsturen naar SJ (schoolfeest)

5. Diplomauitreiking 6LJ (dinsdag 26-06-2018)

Zoals  de  voorbije  schooljaren  mag  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 is niet vereist. Bijgevolg wordt er besloten dat er geen

speech in naam van de OV gegeven zal worden. 

AI juf. Marita: aankopen witte T-shirts en rekening bezorgen aan AD voor 30-06-

2018 (diplomauitreiking 6LJ)

6. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Brandoefening: Op  maandag  23-04-2018  werd  er  voor  de  eerste  keer  een  vooraf

aangekondigde  brandoefening  georganiseerd  tijdens  de  voorschoolse  opvang.  Het

verslag  ervan  is  nog  niet  beschikbaar.  Het  was  stressvol  voor  de  aanwezige

begeleiders maar het is op zich goed verlopen aangezien ze erin geslaagd zijn om alle

kinderen te evacueren. Er was echter een technisch probleem waar ze geen vat op

hadden: het alarmsignaal werd gegeven maar ging niet af in de refter. Ze hebben het

goed opgevangen door te beginnen roepen. De namen van de kinderen werden één

voor één afgeroepen en zij  die  hun naam gehoord hadden moesten bij  de andere

begeleider gaan staan. Het grootste probleem is echter dat de begeleiders niet altijd

zeker weten welke kinderen er op het schooldomein zijn aangezien er op elk moment

kinderen kunnen toekomen. Voor deze oefening waren ze goed voorbereid waardoor ze

de ingescande kinderen tijdig weggeschreven hadden terwijl ze dat op andere dagen

meestal pas op het einde van de voorschoolse opvang doen. Nu dat er overal op de

school  draadloos  internet  aanwezig  is  wordt  er  voorgesteld  om  te  vragen  of  het

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 3



mogelijk is om ervoor te zorgen dat de ingescande kinderen bv. om de twee minuten

automatisch weggeschreven worden.

AI EC: automatisch wegschrijven ingescande kinderen navragen (opvang)

Registratiesysteem: Christiaan is bezig met het toevoegen in het registratiesysteem

van de automatische aanmaak van herinneringbrieven voor achterstallige betalingen.

Privacywet: De nieuwe verantwoordelijken voor de opvang zullen nog eens moeten

samenzitten met EC zowel voor de overdracht van de opvang als voor het in orde

brengen van alles omtrent de privacywet.

AI EC, IDW & ND: samenzitten voor overdracht opvang en privacywet (opvang) 

Sleutelkast: Het haakje in de sleutelkast is nog steeds niet geïnstalleerd...

AI SJ: installeren haakje in sleutelkastje (opvang) 

7. Speelplaats

Vervanging zandbak: KC is nog steeds druk bezig met de bouw van zijn garage, dus de

vervanging van de zandbak ligt momenteel nog steeds stil. FS gaat KC contacteren om

te vragen wat er juist  moet gebeuren en om eventueel die taak van hem over te

nemen. Op het einde van het vorige schooljaar hebben de leerkrachten laten weten

dat er momenteel geen beschutting is tegen de zon op de speelplaats van de KS. Bij

de Puzzel werd er een zeil geïnstalleerd dat aan de ene kant aan de muur van het

schoolgebouw is bevestigd en aan de andere kant aan twee stevige palen. Er wordt

voorgesteld om na te gaan of er nog voldoende budget over is om een gelijkaardig

zonnescherm te voorzien op de speelplaats van de KS.

AI FS & KC: vervanging zandbak + zonnescherm KS bespreken (speelplaats)

Speeltoestel  LS:  Het  nieuwe  speeltuig  voor  de  speelplaats  van  de  LS  is  besteld.

Stéphan gaat  het  oude  toestel  beginnen  afbreken  na  het  schoolfeest  en  krijgt  de

toelating om het te recupereren voor persoonlijk gebruik. Het nieuwe speeltoestel kan

geleverd worden tijdens het eerste weekend van juli en zal geïnstalleerd worden door

de firma zelf. Er wordt echter gevraagd om de levering en installatie te verzetten naar
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de tweede helft van augustus om te voorkomen dat het nieuwe speeltuig voor het

eerst  in  gebruik  genomen  zou  worden  door  de  speelpleinwerking  en  dat  de

garantieperiode zou ingaan op het moment dat de leerlingen van de school er zelf

geen gebruik van kunnen maken.

AI  meester  Mathias  &  meester  Geert:  levering  en  installatie  speeltoestel  LS  in

tweede helft augustus? (speelplaats)

Subsidies: FS heeft  de subsidiemogelijkheden uitgepluisd.  Bij  “Pin mijn  school”  zijn

subsidieaanvragen jaarlijks mogelijk binnen een bepaalde termijn maar de einddatum

ervan is al verlopen voor dit schooljaar. Bij “Agion” moeten de subsidies aangevraagd

en goedgekeurd zijn voordat het speeltoestel geplaatst wordt en dat zou voor extra

vertraging zorgen. Bovendien kunnen er geen subsidies aangevraagd worden voor de

vervanging van een speeltoestel, moeten de subsidies aangevraagd worden door de

eigenaar van de grond (de gemeente, maar zij betalen het speeltoestel niet) en moet

de aankoopprijs minimum 8000 € zijn. Er wordt daarom besloten om geen subsidies

aan te vragen.

8. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Parkeerplaatsen: De  borden  zijn  voor  een  stuk  weg  in  de  Breughelwijk.  Het

verbodsbord tussen het politiekantoor en de post zou weggehaald worden waardoor de

parkeerplaatsen  in  de  buurt  van  het  vredegerecht  door  iedereen  gebruikt  zouden

kunnen worden. Er moet nog gecontroleerd worden of het verbodsbord er nog staat of

niet. Als het weggehaald is moeten de ouders nog op de hoogte gebracht worden van

deze extra parkeermogelijkheden.

9. Tablets

De afspraak met firma van SDM heeft een onverwachte wending gehad. Ze hebben

een goede verkoper gestuurd die heel veel ingezet/ingespeeld heeft op welke apps en

tools  ze  hebben  voor  schoolkinderen.  Onze  school  is  de  enige  school  uit  de

scholengemeenschap  die  enkel  tablets  wil  aankopen  voor  de  KS.  We  hebben  een
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prijsofferte gekregen voor 60 tablets met kleutervriendelijke covers in een handige

opbergbox.  Het  is  gelijkaardig  aan  de  aanbieding  van  Vanroey  maar  het  zou

uiteindelijk  toch  duurder  uitkomen  (van  de  orde  van  400  €).  We  krijgen  dezelfde

prijsvoorwaarden  ongeacht  het  aantal  dat  we  nemen.  Andere  scholen  van  de

scholengemeenschap hebben besloten om met hen in zee te gaan. Het zou voor onze

IT verantwoordelijke het gemakkelijkste zijn mochten we voor dezelfde tablets kiezen

voor onze school. Er wordt dan ook besloten om toch voor Apple iPads van de firma

van SDM te gaan. Het budget voor tablets wordt daarvoor opgetrokken tot 3000 €.

10. Varia (deel1) 

 Speelvoormiddag  (woensdag  27-06-2018): Zoals  elk  jaar  zal  de  OV  alle

leerlingen en leerkrachten trakteren op een ijsje. Er wordt aan de leerkrachten

gevraagd om alles zelf te regelen en de factuur op naam van de OV nog voor

het einde van het schooljaar te bezorgen aan onze penningmeester.

 Subli: Subli werd overgenomen door Snacks Bosteels BVBA. Alle voorwaarden

voor  de  klanten  blijven  verder  lopen  zoals  voorheen.  De  nieuwe

contactgegevens zijn als volgt:

◦ telefoonnummers:  0475/278797  (Koen  De  Munck),  0486/136735  (Bart  Ottoy),

0499/510493  (Dirk  Vermeiren;  verenigingen  en  festiviteiten) en  053/668172

(algemeen nummer). 

◦ e-mail: info@snacksbosteels.be

 Staking: Op  woensdag  16-05-2018  staken  de  onderwijsbonden  tegen  de

pensioenhervorming.  Een  aantal  leerkrachten  van  onze  school  hebben

aangegeven dat ze gaan meestaken.

(PDC verlaat de vergadering om 21:50)

 Evaluatie co-teaching: Over het algemeen hebben de leerkrachten een positief

gevoel over de co-teaching het voorbije schooljaar. Het liep niet overal even

vlot, en ook het lokaal waar de co-teaching moest plaatsvinden had zijn invloed.

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67

P a g i n a  | 6

mailto:info@snacksbosteels.be


Maar volgend schooljaar wil de school dit systeem wel verder zetten. Hoe het

dan precies zal gaan zal afhangen van het aantal leerlingen en de beschikbare

lesuren, maar dat weet men nu nog niet.

(TE en KT verlaten de vergadering om 21:55)

DEEL 2 (OV)

11. Multimedia

Niets te melden. 

12. Financieel overzicht april 2018

 Inkomsten april 2018: 1,090.00 € waarvan 1,090.00 € (opvang).

 Uitgaven april 2018: 824.38 €, waarvan 390.44 € (opvang), 307.90 € (paasactie),

21.28  €  (bankkosten),  104.76  €  (varia:  stof  voor  gordijnen  in  klaslokaal  +

onkosten vergadering).

13. Varia  (deel 2)

(EC komt de vergadering binnen om 22:05)

 LOK:  Om  22u05  komt  EC  nog  langs  om  verslag  uit  te  brengen  van  de

vergadering van het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) die dezelfde avond had

plaatsgevonden. De volgende zaken zijn voor de OV misschien interessant:

◦ De gemeente gaat EHBO-cursussen voor kinderen organiseren (en betalen) in

de  scholen.  Het  is  nog  niet  beslist  voor  welk  leerjaar  (4LJ,  5LJ  of  6LJ).

Misschien is zo’n opleiding ook nuttig voor de begeleiders van de opvang?

◦ LOGO (LOkaal GezondsheidsOverleg) biedt de vorming ‘Actieve kinderopvang’

aan voor  begeleiders  en coördinatoren in  de  buitenschoolse  opvang,  over

gezonde  voeding,  beweging  en  lang  stilzitten.  Is  dit  ook  iets  voor  onze

opvangjuffen?

De vergadering wordt afgesloten om 22:40.
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14. Volgende vergadering:

De  tweede  algemene  vergadering  en  tiende  werkvergadering  van  v.z.w.

Oudervereniging  GBS  't  Haegje  van  het  schooljaar  2017-2018  zullen  aansluitend

doorgaan op dinsdag 12-06-2018 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 schoolfeest

4.   Planning activiteiten schooljaar 2018-2019 

5.   Opvang

6.   Speelplaats

7.   Veiligheid

8.   Terugkoppeling schoolraad

9.   Varia

Deel 2 (OV):

10. Multimedia

11. Financieel overzicht mei 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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