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Verslag werkvergadering 12-11-2019 

 

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (20:00) 

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

(secretaris; LVDP), Ilse De Witte (IDW), Tine Dillemans (TD), Kimberley Devriendt (KDV), Siegfried Jorssen 

(SJ), Tamara Elsen (directeur; TE), Chris Schoovaerts (CS, L3), juf Sofie Claessens-Leroy (SCL, juf K2), Filip 

Sterckx (FS), Sven en Veerle Vanvaerenbergh (SV en VV), Marijke Keupers (MK) 

 

VERONTSCHULDIGD: Koen Ceulemans (KC), Lindsay Vanhecke (LVH) 

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

 

 

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 
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De vergadering wordt geopend om 20:00. 

 

DEEL 1 (OV + leerkrachten) 

1. Goedkeuring van de agenda 

De agenda wordt goedgekeurd.  

2. Goedkeuring van verslagen vorige vergaderingen 

Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 

TE had nog een aantal bemerkingen bij de verslagen van de Algemene vergadering en de werkvergadering 

van 11-09-2019.  LVDP (secretaris) zal de verslagen aanpassen n.a.v. deze opmerkingen. 

3. Evaluatie Heksenfeest (vr 18-10-2019) 

Globale evaluatie:  

Het was globaal genomen weer een geslaagd Heksenfeest. 

Dit jaar lijkt de opbrengst iets hoger: voorlopige opbrengst 695.07€ (t.a.v. vorig jaar net geen 200€). Het 

bedrag (opbrengst) is echter nog niet definitief, er dient nog een factuur betaald te worden. 

Brouwer Swinnens heeft namelijk de staantafels wel aangerekend, hoewel dit niet duidelijk afgesproken 

was. SJ zal nog eens langs gaan bij Swinnens om dit te bespreken. 

Frigo’s hebben we wel gratis gekregen. 

AD laat ons nog de definitieve opbrengst weten tijdens de volgende vergadering. 

 

Er waren helpers genoeg. De opkuis heeft wel vrij lang geduurd, tot 23.30u.  

Vraag aan TE:  kunnen we voor een volgende editie ook op leerkrachten beroep doen voor de opruim? 

Reactie TE: er is een afspraak dat leerkrachten zich moeten opgeven ofwel voor het Heksenfeest, ofwel voor 

de spaghetti-avond. Wanneer meer leerkrachten helpen op het Heksenfeest, is er het risico dat er te weinig 

leerkrachten zijn die kunnen helpen op de spaghetti-avond… Anderzijds wordt bij de spaghetti-avond van 

leerkrachten wel verwacht dat ze helpen opruimen, dit zou ook verwacht kunnen worden van de helpers bij 
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Heksenfeest. De verwachtingen dienen volgend jaar misschien duidelijker gecommuniceerd te worden naar 

de leerkrachten. 

Het voorstel is om volgend jaar een duidelijk schema op te maken van het aantal uren dat we hulp nodig 

hebben, zodat dit eventueel door de leerkrachten eerlijk verdeeld en ingevuld kan worden. 

 

De preventie-adviseur was net de dag van het Heksenfeest aanwezig op school en had een aantal 

opmerkingen m.b.t. de veiligheid: 

- Onbewaakte gasfles 

- Pallet, die niet vast stond (en mogelijk kon omvallen) 

- Vuurkorven 

Opmerking van juf Chris: er zijn 4 pompoen-theelichthoudertjes, die de kinderen van haar klas gemaakt 

hadden, verloren gegaan. De kinderen vinden dit wel erg. TD zal nog nakijken in het kot of ze daar zijn.  

 

Aandachtspunten voor een volgende editie: 

- aandachtspunten Preventie-adviseur mee bewaken 

- werklijst voor de leerkrachten opmaken, met duidelijke uren 

- statafels hoeven we niet meer te huren bij Swinnens, TD kan daar evt; voor zorgen. 

- beschikbaarheid turnzaal: bij de voorbereidingen was er nog turnles (laatste turnuur). Dit dient 

volgend jaar afgesproken te worden met de turnleerkracht. 

- Inkom: Deze keer dienden de mensen 1€ ter plekke betalen als inkom. Het was echter niet duidelijk 

wie al betaald had en wie niet. Volgend jaar: stempel zetten? Of geen inkomgeld vragen en in de 

plaats 1€ vragen voor de soep? 

- Cocktails: dit jaar zijn er weinig verkocht (in vergelijking met vorig jaar). Volgend jaar: een aantal 

klaarzetten, zodat mensen ze zien.  Idee: een cocktail voor kinderen voorzien? 
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- Alle snoep is verkocht, dat was een succes. Dit kan volgend jaar opnieuw verkocht worden. 

- Speurtocht (cluedo): weinig grotere kinderen hebben dit jaar mee gedaan. AD denkt dat dit komt 

door een miscommunicatie, zij dacht dat LVDP buiten stond (ipv in de turnzaal) en had iedereen naar 

buiten gestuurd. Beter afspreken. 

- Hoek met kussens in de turnzaal: beter iets voorzien om daar te doen (vb. kleurprenten, 

griezelboeken…) want niemand zat er.  

AI SJ: langsgaan bij Swinnens ivm de betaling van de staantafels 

AI TD: nakijken in het kot van de OV of er nog pompoen-theelichthoudertjes zijn van LJ3 

 

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

Het grootouderfeest is op beide dagen goed verlopen. Er waren voldoende helpers.  

Op donderdag 24-10-2019 waren de opvangdames aanwezig (hoewel niet uitgenodigd). Er was blijkbaar 

in augustus afgesproken dat ze op de generale repetitie uitgenodigd zouden worden en dit was niet 

gebeurd. 

Er zullen afspraken gemaakt worden met de opvangdames voor volgend schooljaar: uitnodigen bij de 

generale repetitie.  

5. Evaluatie aangekochte materialen 

Op onze vraag heeft TE nagevraagd welk materiaal er via de OV werd aangekocht en hoe dit gebruikt 

wordt: 

Juf Sofie (zorgjuf) heeft vooral boeken gekocht: voor het ‘Happy-project’, voor de verteltassen, boeken 

voor AVI-niveaulezen (2 kasten, meerdere ex./boek), boeken voor schoolbib. 
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Er zijn 3 ‘Happy-boxen’  voor de  lagere school: momenteel bestaan die vooral uit boeken, maar nog 

geen spelmateriaal. 

Naslagwerken voor pesten werden ook recent aangekocht. Boeken ikv thema’s rond pesten, gevoelens, 

genderdiversiteit..  

Tablets: die zijn er vorig jaar op, vraag van de leerkrachten kleuterschool, gekomen (als alternatief voor 

digi-borden in lagere school). Worden gebruikt voor filmpjes (instructie-filmpjes, filmpjes ikv zelfsturend 

leren..). De tablets worden ook ingezet ter ondersteuning van de anderstaligen, oog-handcoördinatie.. 

Ze worden zeker goed gebruikt.  

Techniekkoffers: deze werden aangekocht en samengesteld op vraag van LJ5, en worden nog steeds 

gebruikt in LJ4-5-6. (vb. voor het maken van cadeau’s voor vaderdag, muvo-lessen, workshops…). In de 

onderbouw worden ze in mindere mate gebruikt, omdat dit bij hen minder aan bod komt in de lessen 

techniek. 

Boekenboxen: werden aangevuld via juf Sofie.  

Vertelschorten werden aangekocht en zelf gemaakt. 

Evaluatie Happy-project 

TE geeft hier kort toelichting over, en wil hier niet te uitgebreid op ingaan, aangezien dit een thema is 

dat ook op de Schoolraad besproken wordt. 

Er is eind vorig schooljaar al een nieuwsbrief hieromtrent meegegeven met de kinderen. 
 
Planning dit schooljaar: 

- het ‘Happy-project’ wordt verder gezet en verder uitgewerkt. Er komen nog intervisie-momenten 
binnen de scholengemeenschap  en nascholing. 
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- Er komt binnenkort nog een nieuwe nieuwsbrief m.b.t. Happy-project. De school is van plan om 
meer thematische nieuwsbrieven uit te werken (vb. m.b.t. ‘happy-project’, bewegend leren, 
Rekentrappers…): en dit meer te herhalen.  

- Er is een stagiaire, die een project rond sociale vaardigheden uitwerkt voor de kleuterklassen. 

Voorstel vanuit de OV:  de OV kan een activiteit gericht naar ouders (vb. info-avond, workshop…) mee 

ondersteunen, als dit kan kaderen binnen de initiatieven van de school. TE is hier geen voorstander van, 

want ze ondervindt dat ouders hiervoor moeilijk te motiveren zijn. Op dergelijke initiatieven in het 

verleden was slechts een beperkte opkomst. 

6. Afspraken Sinterklaasfeest 

Budget voor kado’s werd reeds met de leerkrachten afgesproken. 

Schaatsen: 3€/pp, voor respectievelijk 22, 20 en 18 kinderen (L4-5-6) 
 
Snoepgoed: TD maakt de bedenking dat strooisnoep misschien storend zal zijn tijdens de voorstelling. 

Voorstel: we voorzien strooisnoepgoed voor elke klas, dat de juffen kunnen zelf dan kunnen rondstrooien. 

Dit is een goed voorstel volgens de juffen. 

 
Sintkado’s in de naschoolse opvang: vorig jaar bracht de Sint speelgoed (zelf verzameld) in de naschoolse 

opvang + snoep.  

Dit jaar lijkt speelgoed ons niet nodig, er is voldoende, knutselmateriaal is er ook voldoende. Er zal wel wat 

extra snoep, nicnacjes etc. .. gekocht worden voor de opvang. 

 

Er werd beslist om gelijkaardige aankopen te doen voor het Sinterklaasfeest als de vorige schooljaren:  

⚫ één pakje speculaas, één chocolademan (melkchocolade) en nicnacjes (met en zonder suiker). TE 

laat het exacte aantal kinderen nog weten (per mail) aan TD.  

⚫ strooisnoep (met papiertje) om rond te strooien op 6/12 (niet bij de voorstelling). 

TD zal de aankopen hiervoor doen. TD zal ook zakjes bijkopen bij Van Zon.  
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MK zal opnieuw de aankopen doen van alternatief snoepgoed voor de kinderen met voedselallergieën 

(idem voor de paasactie). Het lijstje met leerlingen met allergieën werd aan MK bezorgd. De overschotten 

van het snoepgoed zal aangeboden worden aan de (brave) leerkrachten, zoals vorig jaar. 

AI TD: nakijken zakjes en aankopen zakjes voor Sinterklaas (Sinterklaasfeest) 

AI TD: inkopen Sinterklaas (Sinterklaasfeest) 

AI MK: inkopen alternatief snoepgoed voor kinderen met allergieën (Sinterklaasfeest) 

7. Kerstmarkt Warmste Week 

Kerstmarkt(je) zal worden klaargezet om 15u door de juffen. Start om 15.30u. 

Er zal een drank/eetstandje voorzien worden van de OV. MK en KD zullen dit doen. 

L5 en L6 zullen soep maken (dit hoeft dus niet door OV te gebeuren). 

KD en MK zullen kleine pannenkoeken bakken, glühwein en chocomelk.  

Vraag van L6: kunnen ze tent lenen van OV? Plooitentjes (schoolfeest) staan in kot, KD en TD hebben er 
eventueel ook nog één van zichzelf, die ze kunnen meenemen. 

Mogen er vuurkorven geplaatst worden? Dit mag van de OV, maar niet van de preventie-adviseur, 
volgens TE. Dus als er vuurkorven geplaatst worden is dit op eigen risico. 

TE laat weten dat materiaal voor de kerstmarkt niet meer kan aangevraagd worden bij de gemeente, 
daarvoor is het te laat. TD zal voor een vuur met kookplaten zorgen (gas of elektrisch). Eventuele 
verlengkabels dienen v thuis meegebracht te worden, we hebben dat niet van de OV. 

Bij het klaar zetten dient er rekening gehouden te worden met de organisatie van de opvang. Afspraken 
zullen besproken worden met de opvangdames.  

AI KD en MK: inkopen doen voor drank-en eetstandje kerstmarkt 

AI TD: zorgt voor een vuur met kookplaten 

 

8. Opvang (verantwoordelijke: Ilse Dewitte en Kimberley Devriendt) 
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Aanmaningen: Gisteren werden alle aanmaningen (voor de achterstallige betalingen) opgemaakt, in 

totaal werd voor 3370€ aanmaningen verstuurd. 

Voor ‘de hardnekkige wanbetaler’ werd een dossier opgemaakt en dit zal nu naar een incassobureau 

worden opgestuurd.  

Verzekering: TE herhaalt dat de schoolverzekering niet meer bij Ethias is, maar bij Axa. Ongevallen 

tijdens de opvang vallen ook onder deze verzekering. TE zou de documenten hiervoor bezorgen. Juf 

Sofia (secr) zal een mapje maken met info, instructies en de nodige documenten. 1 exemplaar lijkt ons 

voldoende, dit kan in de map van de opvang gestopt worden. Wanneer er zich een incident of ongeval 

zou voordoen, dient het ingevulde formulier achteraf terug aan het secretariaat bezorgd worden, zo 

spoedig mogelijk (dag nadien).  

City Night Run: TE vraagt of er voor de City Night Run (Don Bosco, 20/12) iets voorbereid kan worden 

door de opvangdames (ism de kinderen) om het parcours, dat langs de school passeert, wat te 

versieren? Dit werd reeds voorgesteld en gevraagd, maar de opvangdames zijn weinig enthousiast, 

volgens hen zouden de kinderen er niet veel voor voelen. KD en ID zullen het nog eens vragen aan de 

opvangdames. 

Incident: TE meldt dat er een incident geweest is met een gezin waarvan de kinderen in een centrum 

verblijven na school en door dit centrum worden opgehaald. Deze kinderen werden uitzonderlijk iets te 

laat opgehaald door het centrum. De opvangdames waren niet op de hoogte en hebben de kinderen 

hierop aangesproken. De mama was hier boos om. Dit zal nog gecommuniceerd worden met de 

opvangdames, zodat dergelijke dingen vermeden kunnen worden naar de toekomst. 

Probleem met de toiletten: TE meldt dat de toiletten aan turnzaal allemaal verstopt zijn. De technische 

dienst werd verwittigd, maar het probleem is ernstiger dan  gedacht… er zouden vochtige doekjes 

gevonden zijn die voor verstopping zorgden. Dit dient ook naar de opvangdames gecommuniceerd te 

worden (er op letten dat er geen vochtige doekjes in de toiletten worden gegooid) . De toiletten in de 

lagere school kunnen tijdelijk gebruikt worden tijdens de opvang.  



 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje, 

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht  

P a g i n a  | 9 

9. Speelplaats 

Zandbak KS: zondag 17/11 wordt er verder gewerkt aan de zandbak. SJ heeft hiervoor nog 3 à 4 personen 

nodig om te helpen. Hij zal die zelf proberen te vinden, een oproep op FB is niet nodig. Er zal wellicht nog 

een 3 à 4 x keer gewerkt moeten worden, vóór het af zal zijn. 

Speeltoestel KS: er werden 2 firma’s aangesproken, TE heeft nagekeken dat ze voldoen aan de Euro-norm. 

Dit is dus in orde. 

Opties: 

1. Speelplaatsmeubel: 496€ trein met roeren, 247€ bank, medaillenpodium 1451€, 2935€ totaal 

(plaatsing incl) 

2. Europlay: Hans en Grietje-huisje, geven geen prijsofferte zonder langs te komen. 

Vertegenwoordiger moet eerst nog langskomen, vooraleer TE een inschatting van de prijs kan 

geven.  

Vraag van de school: mogen ze nu al deel 1 bestellen (Speelplaatsmeubel) of beter wachten tot alles ineens 

besteld kan worden? 

Het voorziene budget was 12000€, de speeltoestellen vallen dus zeker binnen het vooropgestelde budget. 

Er mag dus al besteld worden. 

Speeltoestel LS: Uit de uitgevoerde audit bleek dat dat touwen onvoldoende verankerd waren, en hierdoor 

de valdempende tegels omhoog kwamen. Dit is ondertussen verholpen.  

Omdat een geldig certificaat ontbrak, werd er een risico-analyse opgemaakt door firma Kinderspel 

(aangesteld door de gemeente om alles te regulariseren).  

Fietsjes (Puky), die eerder werden aangekocht, zijn wat stuk aan de handvatten, en zijn niet meer zo veilig. 

Juf Sofie wil graag nieuwe handvatten en ventieltjes gaan kopen. Vraag of dit kan? Deze mogen aangekocht 

worden, er was volgens AD nog budget over voor de fietsjes. Graag factuur binnenbrengen. 

AI SJ: mensen zoeken om mee te komen werken aan de zandbak op 17/11 
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10. Varia (deel1)  

⚫ Sportbudget: juf Astrid heeft dit doorgegeven aan AD. Er is nog (budgettair) ruimte over voor de 

sportdag..etc. 

⚫ Bekendmaking werking OV: VV maakt de bedenking dat de werking van de OV te weinig gekend is 

bij de ouders. Hun kindje is in januari ingestapt, en ze hebben toen geen info gekregen over de 

werking van de OV. Ze kregen pas bij de start van dit schooljaar (via het info-moment in de klas) 

informatie over de werking van de OV. Er wordt nagedacht hoe we onze werking nog beter kunnen 

bekendmaken.. Momenteel gebeurt er toch al heel wat: Facebook-pagina, voorstelling in de klassen 

op de info-avond, flyers meegeven in de boekentassen van de kinderen met informatie… . Wat 

kunnen we nog meer doen? Evt. posters maken om uit te hangen op school? We hopen ook dat we 

op de nieuwe schoolwebsite ons bekend kunnen maken en een link kunnen zetten van onze FB-pag 

en website.  

(TE, CS en SCL  verlaten de vergadering om 22:16)  

 

DEEL 2 (OV) 

11. Multimedia 

LVDP vraagt aan FS of hij de verslagen van de OV op de website kan plaatsen. Vroeger gebeurde dit door 

Peter De Cat (de vorige secretaris). Dit is echter nogal ingewikkeld en LVDP zou hiervoor graag op de 

hulp van de webmaster kunnen rekenen. FS zou dit proberen. 

AI FS: verslagen van de werkvergaderingen en Algemene vergadering (dit schooljaar) op de website 
plaatsen 

(FS verlaat de vergadering om 20.20u) 

12. Financieel overzicht oktober 2019 
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⚫ Inkomsten oktober 2019: 3575.11€, waarvan 2001.6€ (opvang) en 1573.51€ (heksenfeest) 

⚫ Uitgaven oktober 2019: 4872.39€, waarvan 611.16€ (opvang), 515.33€ (heksenfeest), 7.49€ 

(aangetekende zending), 14.68€ (bankkosten), 3175.9€ (sportactiviteiten 2018-2019), 368.02 (T-

shirts OV), 53.73€ (grootoudersfeest), 20.04€ (cadeautjes jarige kleuters), 41.29€ (aankopen 

leerkrachten voor terug-naar-klas-dag), 48.39€ (plexiglas raam tuinhuis), 16.36€ (onkosten 

vergadering OV). 

 

13. Varia  (deel 2) 

⚫ Teambuilding:  Er werd o.b.v. de Doodle gekozen voor Lasershooting. Deze dag zal doorgaan in 

maart/april. ND zal hiervoor nog een mail rondsturen. 

⚫ Gevraagd budget van 30€/klas: AD zal hiervoor een document voor ontvangst opmaken (zie vorige 

vergadering) 

⚫ Verzekering: de nieuwe polis is in orde.  

⚫ Vlaams info-en documentatiecentrum voor vzw’s: behartigt de belangen van vzw’s. AD heeft hierover 

informatie ontvangen en licht hun werking toe. Interessant: gratis nazicht van de statuten, advies,… 

lidgeld: 75€. Voorlopig niet beslist of we hier lid van worden, dit kan later ook nog. 

⚫ Vraag AD: vraag om usb-stick aan te kopen om de boekhouding van de OV op te zetten. Deze mag 

aangekocht worden.  

⚫ Schoolraad 2/12: LVDP en LVH zullen de OV vertegenwoordigen in de schoolraad. Er zijn geen 

bijkomende items vanuit de OV. 

⚫ SV meldt dat zijn ouders een traiteurbedrijf hebben en we staantafels of andere nodige spullen ook 

via hen kunnen vragen om te gebruiken. 
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⚫ Trooper: er werd tot nu toe 100€ gespaard. Er zijn een aantal reacties op gekomen (ivm reclame 

maken voor online aankopen, ipv lokaal aankopen te doen). N.a.v. hiervan werd de post op Facebook 

wat gewijzigd, zodat duidelijk is dat de OV de lokale handelaars wel steunt.. 

We hebben posters ontvangen van Trooper. Die zullen we ophangen op school, om het meer bekend 

te maken. Eerst aan TE vragen of dit mag. Goed kaderen dat dit niet ter vervanging van lokale 

aankopen is. 

AI ND: mail versturen naar de leden van de OV ivm de teambuilding 

 

 

 

 

De vergadering wordt afgesloten om 22:45. 
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14. Volgende vergadering: 

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

doorgaan op dinsdag 10-12-2019 in de refter van ’t Haegje. 

 

Agendapunten voor volgende werkvergadering: 

Deel 1 (OV + leerkrachten): 

1.   Goedkeuring van de agenda 

2.   Goedkeuring van verslag vorige vergadering (di 12-11-2019)               

3.   Evaluatie Sinterklaasfeest 

4.   Spaghetti-avond (za 08-02-2020)    

5.   Opvang 

6.   Speelplaats 

7. Terugkoppeling Schoolraad 

8.   Varia 

Deel 2 (OV): 

9.   Multimedia 

10.   Financieel overzicht november 2019 

11. Varia OV 

12. Volgende vergadering 

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

oudervereniging (secretaris@ovthaegje.be). 

mailto:secretaris@ovthaegje.be

