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Verslag werkvergadering 10-09-2019 

 

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (21:00) 

AANWEZIGEN: Natalie Driesen (voorzitter; ND), Ann Daems (penningmeester; AD), Leen Vanderper 

(secretaris; LVDP), Ilse De Witte (IDW), , Filip Sterckx (FS), Tine Dillemans (TD), Kimberley Devriendt (KDV),  

Koen Ceulemans (KC), Siegfried Jorssen (SJ), Lindsay Vanhecke (LVH), Tamara Elsen (directeur; TE), Katrien 

Blommaers (kinderverzorgster; KB) 

 

Geïnteresseerde ouder: Alain Vanderlinden (AVDL) papa van Storm (peuterklas), Franky De Vetter (FDV) en 

Sanne Winnepenninckx (SW), ouders van Nelly  uit K3 

VERONTSCHULDIGD: Marijke Keupers (MK), Geert Florentie (leerkracht L4; GF) 

AFWEZIG: Hanna Farah (HF), Carmen Gillemot (CG)  

 

 

 

 

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 

https://www.facebook.com/sanne.winnepenninckx?eid=ARBw6Nl1tkbfM5W7MCnbJa8bpWAwlADssY3-JTjM19MIiNO4zQgYIxB6KL-YsWWMC1Tigu4so6Fyl-tn&timeline_context_item_type=intro_card_relationship&timeline_context_item_source=100000652182513
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LS = lagere school 

OV = oudervereniging 

VV = vraag voor 

WG = werkgroep 

De vergadering wordt geopend om 20:20. 

 

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. Uitstappen 

In lijn met vorige jaren, werd tijdens de algemene vergadering van 10-09-2019 beslist om alle 

sportactiviteiten van de school te sponsoren, met een max. van 6000€. Tamara stelt dit voor aan meester 

Mathias en vraagt om een voorstel op te maken. 

Dit agendapunt hoeft daarom de rest van het schooljaar niet meer herhaald te worden.  

4. Evaluatie begin schooljaar 2019-2020 

Terug-naar-klas-dag (za 30-08-2019):  

Algemeen werd de terug-naar-klas dag positief geëvalueerd, zowel door de aanwezige ouders als de 

leerkrachten. 

TE dient dit nog wel met alle leerkrachten te evalueren tijdens een personeelsvergadering. 
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In de afdeling GBS Klimop werd de terug-naar-klasdag samen met de infodag gehouden. Er was een grote 

opkomst. Er was toezicht voorzien voor de kinderen door leerkrachten. Op die manier hoeven ouders maar 

1 keer te komen. 

Hoewel het in onze afdeling (GBS ‘tHaegje) op 2 verschillende dagen georganiseerd werd, was er toch nog 

een grote opkomst op de terug-naar-klasdag. Dit had het schoolteam niet verwacht en werd dus als positief 

ervaren. 

De leerkrachten hadden ook nog spelletjes voorzien (in het jaarthema ‘de tijd van toen’), maar het is niet 

gelukt om deze nog te spelen met de kinderen, deels omdat kinderen bij hun ouders bleven en deels omdat 

het ineens fel begon te regenen. 

 

TE verwacht dat het volgend jaar wellicht hetzelfde concept zal blijven (op 2 verschillende dagen). Dit zal 

nog, samen met de leerkrachten, beslist worden tijdens een personeelsvergadering. De terug-naar-klasdag 

zal dan op een maandag zijn (31/08/2020). De bedenking wordt gemaakt dat veel mensen gaan werken op 

maandag en dan misschien niet meer gaan komen. Dit zou ook betekenen dat de terug-naar-klasdag en info-

avond in dezelfde week vallen, wat toch al een drukke week is voor veel ouders. 

Tamara zal onze bedenkingen meenemen naar de vergadering met de leerkrachten. 

 

Eerste schooldag (ma 02-09-2019):  

Ouders mochten in de kleuterschool niet meer mee op de speelplaats, dit werd positief onthaald. Het 

afscheid van de ouders verliep hierdoor vlotter en er was meer overzicht voor de leerkrachten. 

Het onthaal bij het binnenkomen in de kleuterschool werd ook door veel ouders als ‘tof’ ervaren 

(ballonnen). 

Het ludiek onthaal van de leerlingen bij binnenkomen in lagere school was ook leuk (‘schipper mag ik 

overvaren’). 

Er werd koffie aangeboden, maar er werden slechts enkele tassen koffie gedronken. LVDP maakt de 

bedenking dat de koffie is er vrij laat was (na 8.40u). Mensen die moeten gaan werken, hadden daardoor 

geen tijd meer om nog een tasje koffie te drinken. Er werd voorgesteld om iets vroeger koffie te voorzien, 
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terwijl de ouders staan te wachten tot de bel gaat. Veel ouders weten ook niet dat er koffie is. TE ervaart 

ook dat er meer koffie werd gedronken in GBS Klimop, omdat zij daar de ouders persoonlijk aanspreekt.  

 

Info-avond (do 05-09-2019):  

Er was een behoorlijke opkomst tijdens de info-avond.  

Er zijn niet zoveel mensen nog iets komen drinken achteraf in de bar. De bedenking wordt gemaakt dat de 

uitleg in sommige klassen lang heeft geduurd, waardoor mensen liever naar huis gaan achteraf, aangezien 

het dan al redelijk laat werd. 

De voorstelling van de OV in elke klas (in plaats van tijdens het gezamenlijk moment) ervaarden de meeste 

leden als positief, het is laagdrempeliger en een persoonlijker contact. Mensen zien een vertrouwd gezicht, 

waardoor ze ons hopelijk sneller zullen durven aanspreken. 

5. verdelen werkgroepen voor activiteiten:  

Heksenfeest (18-10-2019) 

Er werd beslist dat we dit schooljaar opnieuw een heksenfeest organiseren. Er moet nog aan de 

organisatie van het heksenfeest begonnen worden. Er werd een werkgroep hiervoor samengesteld: SJ, 

LVDP, TD, KD, FS, IDW willen hieraan deelnemen. SJ wil deze werkgroep opnieuw leiden. SJ zal de leden 

van de werkgroep binnenkort een uitnodiging  voor een eerste vergadering sturen.  

Het concept zal wellicht wel wat aangepast moeten worden. (o.a. wilgenhut voor de vertelhut is weg, KC 

kan dit jaar er niet bij zijn.. om voor te bereiden..). We kunnen ons wel voor de grote lijnen baseren op 

het concept van vorig schooljaar. Verdere details worden tijdens de werkgroep verder uitgewerkt. 

TE verzekert dat we terug kunnen rekenen op de medewerking van de leerkrachten. In de Opvang en de 

klassen zal er met de leerlingen geknutseld worden. 
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De opvangdames zijn ook bereid om de knutselwerkjes al op te hangen in de refter. 

Eetactiviteit (08/02/2020) 

Er werd beslist om dit schooljaar opnieuw een spaghetti-avond te organiseren ipv een winterbbq. De 

winterbbq was tof, maar is ook heel veel werk qua voorbereiding. Om die reden besluiten we om de 

winterbbq tweejaarlijks te organiseren (afgewisseld met een spaghetti-avond). 

SJ en TD zullen samen de werkgroep leiden. Verdere afspraken hiervoor worden later in het schooljaar 

nog gemaakt. 

Grootoudersfeest (23/10/2019 en 24/10/2019) 

De OV zal zorgen voor de bediening van drank en de bemanning van de bar. Onder de aanwezigen geven 

de volgende ouders aan dat ze bereid zijn om te komen helpen:  

⚫ Woensdag: KDV en ND (LVDP) 

⚫ Donderdag: TD en ND 

6. Opvang (verantwoordelijke: Ilse Dewitte en Kimberley Devriendt) 

Start schooljaar: Dit schooljaar is de opvang goed gestart, er was al een eerste vergadering. 

Aankopen: Er zijn 3 nieuwe kasten aangekocht om het crea-materiaal in op te bergen, zodat het minder 

rommelig is in de zaal en aan de toog. 

Er werd ook nieuw crea-materiaal besteld bij de firma Baert. 

 Crea-activiteit op woensdagnamiddag: er werd met de opvangdames afgesproken dat ze op 

woensdagnamiddag crea-activiteiten zullen doen met de kinderen, in thema. Momenteel zijn ze rond 

het thema Halloween aan het werken. De opvangdames zijn enthousiast hierover.  



 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje, 

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67 

P a g i n a  | 6 

Wanbetalers: eind sept/begin okt zullen terug herinneringen verstuurd worden naar mensen die nog 

openstaande rekeningen hebben van vorig schooljaar.  

Er blijft 1 gezin met een groot openstaand bedrag, ondanks opgestuurde herinneringen, aangetekende 

zending, telefonisch contact.. Er werd een voorstel gedaan voor een afbetalingsplan, helaas is hier geen 

reactie op gekomen. De kinderen zitten hier inmiddels ook niet meer op school (sinds dit schooljaar). 

KDV en IDW hebben een deurwaarder gecontacteerd om zich te informeren naar volgende stappen. 

Kost is 50€ voor deurwaarder. Er werd gezamenlijk beslist om verdere stappen te ondernemen  en een 

deurwaarder in te schakelen. Er werden reeds voldoende inspanningen gedaan door de OV. 

Een opmerking: de deurwaarder vroeg naar de factuurvoorwaarden (interest)? Die zijn er momenteel 

niet, er staat wel 1 zinnetje op de factuur. Met interesten zouden dan de kosten van de deurwaarder 

betaald kunnen worden. KDV en IDW bekijken nog of dit naar de toekomst kan aangepast worden op de 

facturen. 

Het systeem laat momenteel ook niet toe om alle openstaande facturen makkelijk uit het systeem te 

halen. IDW en KDV contacteren Christiaan (die het programma voor de opvang beheert) om dit te 

bespreken. 

EHBO-cursus: IDW heeft geïnformeerd: EHBO-cursus voor de opvangdames kan georganiseerd worden 

in Haacht , dit kost 35€/pp, verspreid over verschillende dagen. Dit zal bekostigd worden door OV. 

Verzekering: Vorige week is een leerling gevallen tijdens de opvang en dit is genaaid moeten worden. Dit 

valt onder de schoolverzekering. TE licht toe dat de schoolverzekering nu niet langer bij Ethias is, maar 

bij Axa. Tamara zal de juiste documenten ook aan de opvangdames bezorgen, zodat ze die ook bij de 

hand hebben, wanneer iets gebeurt. 

7. Speelplaats 
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Zandbak KS: Er is vorig schooljaar materiaal aangekocht geweest voor de zandbak, dit ligt klaar. Probleem: 

tekort aan mankracht om de zandbak af te werken. 

Tijdens de vorige vergadering stelde TE voor om op 02/07/2019 samen te zitten om afspraken te maken en 

dit te bespreken op de gemeente (technische dienst). Dit is niet kunnen doorgaan (de technische dienst was 

niet beschikbaar owv festival Werchter). 

Op 22/07 en eind augustus heeft TE dit wel nog besproken met de algemeen directeur van de gemeente en 

de schepen van onderwijs. Het voorstel was dat de werkmannen van de technische dienst aan de zandbak 

zouden werken eind augustus. Dit is echter niet gelukt.  

SJ heeft tijdens de info-avond nog ouders bereid gevonden om te helpen. SJ heeft van deze ouders de 

contactgegevens. 

SW en FDV willen ook graag meehelpen en kunnen ook voor transport zorgen om stabilisé te halen. Ze 

hebben ook werkmateriaal ter beschikking. 

SJ contacteert de betrokken mensen en spreekt met hen een datum om aan de zandbak te werken af tegen 

volgende vergadering. Daarna doen we ook nog een oproep op FB om mensen te ronselen. ND zorgt voor 

eten/drank voor de helpers. 

Wat nog nodig: 3kuub stabilisé, houten latten, doek (beschutting voor de zon). Het doek kan pas besteld 

worden als de zandbak er staat (moet opgemeten worden). 

FDV en SW hebben ook contactgegevens van aannemer die beton kan komen spuiten. SJ neemt heir 

eventueel contact mee op. 

Budget: 5000€ is hiervoor voorzien voor dit schooljaar. SJ en KC schatten in dat dit ongeveer het budget is, 

dat nodig zal zijn. 

Speelplaats KS: TE heeft hier nog geen verdere stappen in ondernomen. De toestellen zijn nog niet besteld, 

het zou, na bestelling, nog 7 weken duren vóór ze geleverd worden. TE houdt ons op de hoogte tijdens de 

volgende vergadering. We willen de zandbak en de speeltoestellen op de kleuterspeelplaats dit schooljaar 

afgewerkt krijgen! 
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8. Varia (deel1)  

⚫ Verzekering: AD heeft zich voor de verplichte verzekering bestuurdersaansprakelijkheid 

geïnformeerd bij zowel onze huidige makelaar (FinAid) en het KBC-verzekeringskantoor van KBC in 

Haacht (Gert Vandenhoudt). KBC zal ook een voorstel doen voor de vrijwilligersverzekering. Offertes 

worden nog bezorgd. 

⚫ Vraag van LDVP ivm Fuif Bal Marginal,( georganiseerd door een aantal ouders van deze school en 

andere scholen): flyeren aan de schoolpoort mag niet, reclame via affiches en flyers in de hal aan de 

turnzaal mag wel.  

⚫ LVH uit haar bezorgdheid over de  grote klasgroepen in kleuterklassen. Op bepaalde momenten 

(dond NM) zijn ze met 33 kleuters: Ze stelt zich de vraag of we vanuit de oudervereniging onze 

bezorgdheid kunnen uiten bij de gemeente en vragen om meer uren ondersteuning? 

Antwoord van TE: er is reeds ondersteuning voorzien in alle kleuterklassen, maar o.w.v. 

beschikbaarheid van de lokalen en de prestatieregeling van het personeel dienden er keuzes 

gemaakt te worden. 

Er zijn momenteel reeds 18uren ondersteuning vanuit het werkingsbudget van de school voorzien, 

wat reeds veel is, omdat ook daar naar een budgettair evenwicht gestreefd moet worden. Alles wat 

gevraagd werd, hebben we gekregen en dit werd maximaal geïnvesteerd in de kleuters. Er is hierop 

geanticipeerd en de noden zijn reeds bij de gemeente besproken. Van de ondersteuningsuren gaan 

er maar 2LT naar de lagere school, in vergelijking met 18 LT voor de KS zowel voor klasuren als voor 

LO. 

• TE: Ze deden een eerste evaluatie van digitale communicatie via email. Aanvankelijk waren er veel fout-

meldingen. Mensen werden opgebeld, sommigen dienden persoonlijk aangesproken te worden. Dit was 

veel werk voor het secretariaat. Dit zou nu in orde moeten zijn.   

De vraag werd gesteld of berichten van de OV ook digitaal verstuurd kunnen worden, via de school. TE 

stelt voor om de communicatie vanuit de OV te laten komen of in papieren versie via de boekentas (en 

dus niet via  de school) om een duidelijk onderscheid te maken tussen communicatie van de school en 

van de OV. 
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• 1 leerling is officieel van naam veranderd: TE geeft de naam nog door aan Ilse. 

• TD stelt ‘Trooper’ voor: website waarop je kan intekenen, een percent van uw aankopen in bepaalde 

winkels gaat naar de vereniging. TD doet dit reeds voor Chiro Haacht en geeft wat uitleg.  Is dit een optie 

voor de OV? TD zal zich hierover informeren tegen de volgende vergadering. 

• IDW kreeg een opmerking van ouders dat het poortje aan de post laat opengaat, soms na de bel al 

gegaan is. Volgens TE heeft elke leerkracht/secretariaat een alarm op de gsm hiervoor. Wellicht is het 

maar 1 of 2 keer gebeurd. Hier zal op gelet worden, Tamara zal dit opvolgen. 

• KDV merkt op dat het kaartje met contactgegevens van de ouders, in het mapje van de kleuters, door 

ouders niet goed wordt ingevuld. Deze gegevens zijn nodig voor de opvangjuffen (vb. als kleuter ziek is). 

Opvangdames kunnen namelijk niet aan de gegevens in het systeem (privacy). TE vraagt aan de 

kleuterjuffen om dit nog eens na te kijken en de betrokken ouders aan te spreken. 

 

Lindsay verlaat de vergadering om 22.20u. 

Franky en Sandra verlaten de vergadering om 22.25u 

 

DEEL 2 (OV) 

9. Multimedia 

De foto’s op de website zijn in orde, van de vaste leden en de opvangdames. 

 

10. Financieel overzicht juni-juli-augustus 2019 

⚫ Inkomsten juni 2019: 3196.25€ waarvan 3132.44€ (opvang), 5.95€ (schoolfeest). 

⚫ Uitgaven juni 2019: 6351.68€, waarvan 756.17€ (opvang), 2535.7€ (schoolfeest), 2075.9€ 

(sportactiviteiten), 180€ (speelgoed voor speelplaats) 498.11€ (aankoop boeken schoolbibliotheek), 

305.8€ (varia: afscheidscadeaus, lidgeld VCOV, aangetekende zendingen). 

⚫ Inkomsten juli 2019: 1624.64€ waarvan 1624.64€ (opvang). 
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⚫ Uitgaven juli 2019: 816.05€, waarvan 521€ (opvang), 26.38€ (bankkosten), wijziging bestuur 174.94€ 

(publicatie in Belgisch Staatsblad, incl aangetekende zending), 93.73€ (aankoop witte tshirts L6) 

⚫ Inkomsten augustus 2019: 200.4€ waarvan 200.4€ (opvang). 

⚫ Uitgaven augustus 2019: 883.62€, waarvan 873.62€ (aankoop kasten opvang), 10€ (terug naar 

klasdag). 

11. Varia  (deel 2) 

⚫ Kaarten: AD vroeg bij de bank na wie volmacht geeft op de bankrekeningen. Voor  rekening opvang: 

Karen, Ellen, Peter, Ann, Ilse. Dit dient aangepast te worden: Karen, Ellen en Peter dienen geschrapt 

te worden en vervangen worden door Natalie, Leen, Kimberley. Voor de algemene rekening: Ann, 

Karen en Ellen. Karen en Ellen geschrapt, Leen en Natalie in de plaats.  

De overdracht van bankkaarten en Colruytkaarten moeten nog in orde gebracht worden. Er zijn 2 

bankkaarten voor de opvang: 1 vr Ellen, 1 vr Ilse. Ellen dient vervangen te worden door Kimberley. 

Voor algemene rekening: Karen en Ann, vervangen door Natalie. Ann zal de bank vragen om het 

nodige daarvoor te doen. 

AD stelt de vraag of er geen bankkaart kan voorzien worden op naam van TE? Zodat ze zelf aankopen 

kunnen doen. Dan hoeven ze geen bonnetjes meer binnen te brengen en hoeft de OV niet terug te 

betalen. We stellen ons vragen bij de veiligheid.. Elke leerkracht kan dan aan de rekening en kent 

onze financiën. Dan zou er al een aparte rekening nodig zijn en dit is teveel administratie. 

We beslissen om dit voorlopig niet te doen. 

⚫ Dag van de Leerkracht (04-10-2019): We voorzien iets vanuit de OV: voor elke leerkracht 1 doos 

Mercikes . TD zal die gaan halen en laten afleveren. Ook voor de opvangdames . Budget: rond 50€. 

⚫ Teambuildingsactiviteit OV: iedereen doet een voorstel tegen de volgende vergadering. Daarna 

stemmen we. Datum wordt in het voorjaar gepland. 

⚫ AD stelt de vraag of er afspraken zijn mbt wat kinderen mogen meebrengen naar de opvang? Haar 

zoon kwam met een vreemd verhaal naar huis van de opvang (juf van de opvang had een vreemde 



 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje, 

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0479/80.97.67 

P a g i n a  | 11 

opmerking gemaakt: “je moet eerst klacht indienen over school”?). IDW en KDV bespreken dit met 

opvangjuffen. 

⚫ Op 10/10 is het medezeggingscollege: vergadering met de voorzitters van de schoolraad, voorzitters 

van de oudervereniging. ND zal daar naartoe gaan. 

⚫ Op 22/10 is het lokaal overleg kinderopvang (LOK) in het gemeentehuis. KDV gaat hier naartoe. 

 

 

De vergadering wordt afgesloten om 23:30u. 
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12. Volgende vergadering: 

De tweede werkvergadering van v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje van het schooljaar 2019-2020 zal 

doorgaan op dinsdag 08-10-2018 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.   Heksenfeest (vr 18-10-2019)    

4.   Grootouderfeest (wo 23-10-2019 en do 24-10-2019)    

5.    Sint 

6.   Opvang 

7.   Speelplaats 

8.   Varia 

Deel 2 (OV): 

9.   Multimedia 

10. Financieel overzicht september 2019 

11. Schoolraad 

12. Varia OV: o.a. teambuilding 

13. Volgende vergadering 

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de secretaris van de 

oudervereniging (secretaris@ovthaegje.be). 

mailto:secretaris@ovthaegje.be

