
Verslag werkvergadering 12-06-2018

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), Ilse De

Witte  (IDW),  Natalie  Driesen  (ND),  Siegfried  Jorssen  (SJ),  Filip  Sterckx  (FS),  Leen

Vanderper  (LVDP),  Johan  Van  Puymbrouck  (JVP),  Bert  Verhulst  (BV),  Tamara  Elsen

(directeur;  TE),  Kathleen  van  Geertruy  (leerkracht  1LJ;  KVG),  Sanne  Verbinnen

(leerkracht KS; SV)

VERONTSCHULDIGD: Fleur Cloetens (FC), Rosita Duchesne (RD), Hein Vanhee (HVH),

Bart Vanmeensel (BVM)

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 20:15.
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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 schoolfeest (zaterdag 26-05-2018; verantwoordelijke: Sigried Jorssen)

Globale evaluatie:  Van het voorlopige saldo van 1,325.75 € moeten nog de facturen

van de ijsjes en van bakkerij  Bosmans afgetrokken worden zodat we op een reële

opbrengst van ongeveer 1,000.00 € zullen uitkomen. Dat is iets meer dan 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. SJ & co krijgen

bijgevolg  een  dikke  pluim  voor  de  vlekkeloze  en  succesvolle  organisatie  van  de

catering  van  het  schoolfeest.  De  openbare  verkoop  van  de  klaskunstwerken  heeft

bovendien nog ongeveer 350 € opgebracht.

Voor herhaling vatbaar tijdens volgende edities:

 De leerlingen van het 5LJ en 6LJ hebben op vrijdagnamiddag geholpen met de

opbouw.  Dat  is  zeer  vlot  verlopen  en heeft  het  voorbereidingswerk  achteraf

enorm verlicht.

 Er werden voor de eerste keer hamburgers aangeboden i.p.v. hotdogs. In totaal

zijn er 210 hamburgers verkocht. 

Aandachtspunten volgende editie:

 Het  zou  handiger  zijn  om  twee  aparte  sets  van  togen  te  voorzien  voor  de

dranktent.

 Om het sleurwerk te verminderen wordt er voorgesteld om de frigo's en de drank

te laten leveren aan het tuinhuis in plaats van onder het afdak.
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 Er werd 40 liter ijs voorzien maar dat was niet genoeg. Bovendien is het ijs van

de huidige leverancier relatief duur. Er wordt besloten om uit te kijken naar een

andere leverancier.

 Er was een gebrek aan Duvelglazen ook al hadden we er dit jaar dubbel zoveel

besteld. Het zou ook beter zijn om aan Swinnens te vragen om slechts één soort

frisdrankglazen  te  leveren.  Er  werd  ons  aangeraden  om  grote  parasols

rechtstreeks bij de bouwerij te vragen.

 Ice tea, witte limonade en rode wijn werden maar weinig verkocht. Ze zullen

vervangen worden door een donker bier.

 Er werd gewerkt met drankkaarten van 5 € (10 vakjes van 0.5 €). Dat is handig

aan  de  kassa  (weinig  wisselgeld)  maar  het  is  niet  handig  bij  de  afrekening.

Bovendien waren alle prijzen van de catering een veelvoud van 1.5 €. Het zou

daarom eenvoudiger eenvoudiger zijn om te werken met drankbonnetjes maar

dan moeten er twee helpers voorzien worden aan de kassa (meer wisselgeld).

 Er wordt aan de leerkrachten gevraagd om een lay-out plan van de opstelling en

lijst van de optredens ter beschikking te stellen.

(EC komt de vergadering binnen om 20:25) 

(BV komt de vergadering binnen om 20:30) 

4. Planning activiteiten schooljaar 2018-2019

Facultatieve verlofdagen: 

 maandag 08-10-2018 (Haacht kermis)

 vrijdag 22-03-2019 (tussen Krokusvakantie en Paasvakantie)

Pedagogische studiedagen: 

 woensdag 17-10-2018 (Muvo – muziek)

 woensdag 06-02-2019 (Evalueren – OVSG; onder voorbehoud, anders 13-02-2019)

 woensdag 22-05-2019 (teambuilding)

Activiteiten OV: 

 Algemene vergaderingen: dinsdag 11–09-2018 en dinsdag 18–06-2019.
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 Werkvergaderingen: dinsdag 11–09-2018, dinsdag 09-10-2018, dinsdag 13-11-

2018, dinsdag 11-12-2018, dinsdag 15–01-2019, dinsdag 12–02-2019, dinsdag

12–03-2019, dinsdag 23–04-2019, dinsdag 21–05-2019 en dinsdag 18–06-2019.

 Heksenfeest: vrijdag 19-10-2018 (verantwoordelijken: SJ, LVDP, EC & KC),

 Sinterklaasfeest: donderdag 06–12-2018 (verantwoordelijke: PDC), 

 Winterbarbecue: zaterdag 09-02-2018 (verantwoordelijken: SJ,  KS, FS & KC; optredens

van Tros Hombres, kinderkoor en/of harmonie?), 

 Paasactie: maandag 11–03-2018 tot vrijdag 05–04-2018 (verantwoordelijke: PDC).

Activiteiten school: 

 Info-avond: donderdag 06-09-2018,

 Grootouderfeest: woensdag 24-10-2018 en donderdag 25-10-2018,

 Schoolfeest: zaterdag 18-05-2019,

 Diploma-uitreiking: dinsdag 25-06-2019. 

5. Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

Registratiesysteem: Het  probleem  om  nieuwe  codes  in  te  lezen  is  opgelost.  Het

automatisch aanmaken van herinneringsbrieven zou moeten werken maar moet nog

uitgetest worden. Het is niet aan te raden om na elke scan de gegevens automatisch

weg te schrijven want dat geeft problemen bij het uitvallen van het netwerk. Bij een

evacuatie  kan  het  aantal  aanwezige  kinderen  eerst  geteld  worden  (het  aantal

ingescande  kinderen  staat  op  het  scherm)  terwijl  de  gegevens  ondertussen

weggeschreven  worden  om  daarna  de  lijst  met  namen  te  kunnen  opvragen.  De

begeleiders van de opvang maken nu gebruik van een eigen code om zichzelf in te

scannen. Dat vergemakkelijkt de adminstratie van hun werkuren.

Verzekering: Er is een incident geweest en Rita heeft daarbij haar hand gekwetst. Het

doktersattest  met  de  vaststelling  van  de  kwetsuur  is  opgesteld,  maar  de

verzekeringspapieren zijn nog niet voorhanden.
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Privacywet: Er moet nog een vergadering belegd worden voor de overdracht van de

taken  van  EC  aan  de  nieuwe  opvangverantwoordelijken.  Ze  zullen  tijdens  de

zomervakantie er ook voor zorgen dat we bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in

orde zijn met de nieuwe privacywet.

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

Sleutelkast: De aangekochte sleutelkast is te klein om de sleutel aan een haakje te

kunnen  hangen.  Dit  probleem  zou  opgelost  kunnen  worden  door  te  werken  met

magneten.

AI SJ: installeren magneten op sleutel en in sleutelkast (opvang) 

6. Speelplaats

Vervanging  zandbak: Wouter  Derboven  (echtgenoot  van  Sofie  Claessens-Leroy,

leerkracht  2KK)  heeft  KC  op  maandag  04-06-2018  gecontacteerd.  Er  is  een  klein

kraantje is beschikbaar op 13-06-2018 en 16-06-2018 waardoor de eerste twee fases

van  de  vervanging  van  de  zandbak  uitgevoerd  kunnen  worden  (afbraak  huidige

keerwanden en plaatsen van nieuwe).  In  de namiddag van 13-06-2018 worden de

houten  balken  eruit  gehaald.  Daar  zijn  geen  extra  helpers  meer  voor  nodig.  Op

zaterdag 16-06-2018 vanaf 08:00 zullen de stabilisé aangevoerd en de plastieken L-

profielen verplaatst worden. Hiervoor werd er een oproep geplaatst op de beschikbare

kanalen voor werkkrachten met een kruiwagen en een schop. Er hebben zich al veel

helpers aangeboden, maar vooral in de voormiddag is extra hulp nog welkom. JVP, PDC

en  LVDP  willen  ook  komen.  Er  wordt  gevraagd  aan  de  leerkrachten  om  de

parkeerplaatsen aan de rotonde vrij te houden op vrijdag 15-06-2018. Er is nog geen

planning voor de volgende fases van de werken.

AI KC: opvolging vervanging zandbak (speelplaats)

Speeltoestel LS:  Het oude speeltoestel is afgebroken. Het nieuwe speeltoestel wordt

geplaatst  in  de  tweede  helft  van  augustus  (na  de  speelpleinwerking).  Er  wordt

voorgesteld om het  nieuwe speeltoestel  in  te  huldigen tijdens de eerste-schooldag

activiteit. Er wordt gevraagd of het nog mogelijk is om het nieuwe speeltoestel wat
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meer naar achter te plaatsen (richting afdak) zodat er meer plaats is voor het podium

tijdens het schoolfeest.

7. Veiligheid (verantwoordelijke: Fleur Cloetens)

Evacuatie opvang: Het officiële verslag van de evacuatieoefening tijdens de opvang is

toegekomen. De globale evaluatie is positief.

Parkeerplaatsen: Er wordt opgemerkt dat er nog steeds mensen zijn die zich parkeren

in de Breugelwijk op plaatsen waar het niet meer mag. Het is nog niet ingeburgerd dat

de parkeerplaatsen in de Remivandesandelaan terug gebruikt mogen worden.

8. Terugkoppeling schoolraad

Op dinsdag 29-05-2018 was er  een vergadering van de schoolraad.  De voorlopige

versie van het verslag is terug te vinden als bijlage 1. De volgende punten werden

verder toegelicht:

 Lestijdenpakket  schooljaar  2018-2019: Donderdag  07-06-2018  is  definitieve

versie van de berekening toegekomen. Het moet nog besproken worden met de

schepen van onderwijs.

 Vertegenwoordiger KS 't  Haegje in schoolraad: FC heeft  aangekondigd dat ze

vanaf  het  schooljaar  2018-2019  de  vertegenwoordiging  van  de  KS  't  Haegje

binnen de schoolraad niet meer op zich kan nemen omwille van privéredenen.

IDW zal die taak van haar overnemen. 

9. Varia (deel1) 

 Speelplaats KS: De leerkrachten van de KS zouden graag grote blokken van de

firma Baert aankopen. Daar is nog ruim voldoende budget voor over. 

 Speelvoormiddag (woensdag 27-06-2018): De leerkrachten worden verzocht om

zelf voor de ijsjes te zorgen en de factuur nog voor het einde van het schooljaar

aan AD te bezorgen.

(TE, KVG en SV verlaten de vergadering om 21:55)
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DEEL 2 (OV)

10. Multimedia

Er is al een afspraak voor overdracht van de taken van JVP aan de nieuwe webmaster.

Ook  hier  zal  ervoor  gezorgd  moeten  worden  dat  we  in  orde  zijn  met  de  nieuwe

privacywet (website,  verslagen, etc.).  Er wordt opgemerkt dat iedereen schriftelijke

toelating zal moeten geven voor het publiceren van foto's en gegevens van leden van

de OV. De concrete uitvoering hiervan moet nog uitgewerkt worden.

AI JVP & FS: samenzitten voor overdracht webmaster en privacywet (multimedia)

11. Financieel overzicht mei 2018

 Inkomsten  mei  2018: 7,737.50  €  waarvan  3,424.00  €  (opvang),  4,275.00  €

(schoolfeest), 35.00 € (opendeurdag), 3.50 € (varia: fluohesje).

 Uitgaven  mei  2018:  3,371.88 €,  waarvan  3,024.00  €  (opvang),  225.20  €

(verzekering), 85.61 € (schoolfeest), 11.95 € (paasactie), 25.12 € (opendeurdag).

(PDC verlaat de vergadering om 22:05) 

12. Varia  (deel 2)

 Groepsactiviteit  OV:  In  september  gaan  we  onze  jaarlijkse  groepsactiviteit

houden. Er werden een aantal voorstellen gedaan. KS zal een Doodle opstarten

zodat iedereen zijn voorkeur kan aanduiden, en een andere Doodle om de meest

geschikte datum te vinden.

 Afscheid vaste leden:  JVP, FC en RD nemen afscheid als vast lid van de OV en

krijgen een kadobon als bedankje.

 Lijst  helpers: Op  de  infoavond  in  het  begin  van  het  schooljaar  delen  de

leerkrachten briefjes uit waarmee ouders zich kunnen opgeven om te helpen bij

klasactiviteiten  zoals  uitstappen  of  knutselen.  Kunnen  we  daar  geen  vakje

bijzetten voor wie wil  helpen bij  de OV? Onze eigen,  aparte oproepen op de
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infoavond leveren nooit  veel  op maar misschien kan het via  zo’n briefje  wel

werken...

 Actie  voor  goed  doel: Er  wordt  gevraagd  waarom er  vanuit  de  school  geen

gezamelijke  acties  worden  ondernomen  t.v.v.  een  goed  doel,  zoals  “Kom op

tegen Kanker”. Op veel andere scholen scharen alle leerkrachten en leerlingen

zich samen achter een project waarvan de opbrengst dan naar een goed doel

gaat. Er gebeuren hier wel acties maar dan alleen in één klas en kleinschalig.

Het zou enerzijds fijn zijn om als school in zijn geheel in het nieuws te komen

met zo’n actie, en anderzijds ook leerrijk voor de kinderen om zo’n engagement

mee te maken. 

 Drink opvang: Op maandag 18-06-2018 om 20:00 is er de jaarlijkse drink met de

begeleiders van de opvang. Die avond moeten de Belgen ook voetballen op het

WK waardoor er in de meeste café’s te veel lawaai zal zijn om rustig te zitten.

Daarom werd gekozen om de drink te laten doorgaan in het Brouwershof. Alle

leden van de OV die vrij zijn, zijn welkom.

De vergadering wordt afgesloten om 22:30.
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13. Volgende vergadering:

De  eerste  algemene  vergadering  en  eerste  werkvergadering  van  v.z.w.

Oudervereniging  GBS  't  Haegje  van  het  schooljaar  2018-2019  zullen  aansluitend

doorgaan op dinsdag 11-09-2018 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.   Uitstappen

4.   Evaluatie begin schooljaar 2018-2019

 Opendeurdag (za 01-09-2018)

 Eerste schooldag (ma 03-09-2018)

 Info-avond (do 06-09-2018)                

5.   Heksenfeest (vr 19-10-2018)   

6.   Grootouderfeest (wo 24-10-2018 en do 25-10-2018)   

7.   Opvang

8.   Speelplaats

9.   Varia

Deel 2 (OV):

10. Multimedia

11. Financieel overzicht juni-juli-augustus 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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