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Verslag werkvergadering 07-09-2021 

 

LOCATIE (TIJDSTIP): Digitaal via MSTeams (20.00u) 

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

(secretaris; LVDP), Kimberley Devriendt (KDV), Filip Sterckx (FS), Koen Ceulemans (KC), Tamara Elsen 

(directeur; TE). 

 

VERONTSCHULDIGD:  Ilse De Witte (IDW), juf Liesa 

AFWEZIG: /  

 

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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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 en sportactiviteiten 

- In lijn met vorige jaren, werd tijdens de algemene vergadering van 07-09-2021 beslist om alle 

sportactiviteiten van de school te sponsoren, met een max. van 5000€. Tamara stelt dit voor aan 

meester Mathias en vraagt om een voorstel op te maken. 

Er is reeds een lijstje met activiteiten, maar dit is nog onder voorbehoud. Het moet eerst nog 

voorgelegd worden aan de preventie-adviseur. 

- Strapdag (normaal 17/09) wordt verzet naar volgende week, owv het WK Wielrennen. Kleuters 

willen gaan wandelen naar Den Breughel. Lagere school zou ook iets van wandelen of fietsen 

- Zeeklassen 13 – 15/09 (uitgesteld voor voormalig L4). Dit dient nog met de opvangjuffen besproken 

te worden, zodat ze op de hoogte zijn en zich kunnen aanpassen. 

- 28/09 – 01/10 sportklassen: voor beide afdelingen van de school (Klimop en tHaegje samen). Dit 

heeft geen impact op de opvang. 

4. Evaluatie begin schooljaar 2021-2022 

Terug-naar-klas-dag (di 31-08-2021) en info-avond 

De ‘Terug naar klas-dag’ is dit schooljaar wel kunnen doorgaan, mits wat aanpassingen obv de geldende 

corona-maatregelen. 
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De info-avond werd geannuleerd owv de corona-maatregelen. De info over de klaswerking zal digitaal (via 

een powerpoint) door de leerkrachten verspreid worden. 

Aangezien de info-avond niet is doorgegaan heeft de OV bijgevolg dus ook zijn werking niet kunnen 

voorstellen aan de ouders, in de klassen. 

5. Activiteiten van de OV voor dit schooljaar 

We bespreken wat we kunnen organiseren aan activiteiten dit schooljaar en hoe we dit gaan aanpakken. Er 

zijn namelijk minder (vaste) leden in de OV, leerkrachten geven aan dat ze het niet altijd fijn vinden om 

savonds of in het weekend te moeten werken tijdens de activiteiten... 

Voorstel van ND: gemengde werkgroepen maken met leden van de OV, samen met leerkachten, zodat we de 

betrokkenheid verhogen en de taken beter kunnen verdelen. TE zal dit voorstellen aan het 

leerkrachtenteam op de volgende vergadering. 

TE geeft aan dat de leerkrachten vaak de vergelijking maken met de vestiging Klimop in Wespelaar. Daar 

organiseren ze maar 2 activiteiten per schooljaar (spaghetti-avond op vrijdagavond en een show), waarmee 

ze ongeveer evenveel budget ophalen als in ‘t Haegje. Deze activiteiten worden daar ook samen 

georganiseerd (leerkrachten en OV), maar het vergt minder uren inspanning van de leerkrachten. Voor de 

spaghetti-avond wordt ook een deel al tijdens de schooluren op vrijdag voorbereid. 

TE licht toe dat de werking en de verwachtingen daar ook wel helemaal anders zijn. Zij hebben minder 

inkomsten (geen opvang) en hebben daar niet de traditie dat OV zoveel sponsort. 

In vergelijking spenderen wij veel geld aan het schoolfeest (springkastelen, standjes..) en vraagt dit veel 

werk, met niet zo’n hele grote opbrengst.. 

We kunnen ook wel eens bekijken of we dit ook op een andere manier kunnen doen. 
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Voorstel (zoals in Klimop): leerkrachten organiseren zelf de spaghetti-avond (met hulp van OV), wij doen 

enkel catering van schoolfeest (ook geen randactiviteiten) en geen andere activiteiten. Dit kunnen we dan 

makkelijk zelf bolwerken met OV alleen. 

Er wordt beslist dat we de Familie-activiteit zullen annuleren, er is nog geen duidelijkheid wat er kan mbt 

corona-maatregelen en we hebben ook te weinig volk binnen OV op dit moment, om dit te trekken. 

Alternatief voorstel: café-avond, drankje aanbieden en kans geven aan ouders om nog eens samen te 

komen, na de hele corona-periode. 

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

- Vraag van de opvangdames of het tuinhuis met spelmateriaal terug open mag. TE zal dit 

navragen. 

- Het blijft een vraagteken of we de opvang zullen kunnen blijven organiseren naar volgend 

schooljaar toe.  

Er is één opvangdame die binnenkort op pensioen gaat, en het is nog niet zeker of ze de opvang 

zal blijven doen.  

Opvangdame Cindy kan nu de eerste maanden niet komen om familiale redenen. Het is ook nog 

niet zeker of ze daarna verder de opvang zal willen of kunnen doen.  

Er zijn ook nog altijd wat spanningen tussen de opvangdames, die niet opgelost raken, waardoor 

sommigen niet samen in de opvang willen staan smorgens. De vergadering bij de start van het 

schooljaar is in een negatieve en gespannen sfeer verlopen, wat jammer is bij de start van een 

schooljaar. 
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Al deze factoren samen maken dat de verderzetting van de opvang door de OV erg onzeker is. Als 

we niemand nieuw vinden, zullen we de opvang niet langer kunnen organiseren. Dit dient in 

december beslist te worden.  

Het stopzetten van de opvang door de OV, zou natuurlijk een grote impact hebben op onze inkomsten 

en de budgetten voor de volgende schooljaren. We willen hier nu al op anticiperen in de begroting. 

- Vraag van de kleuterjuffen: kan de QR-code in de vorm van een sleutelhanger gemaakt worden. 

De code zit bij de meeste kleuters nu in de H&W-map of in de boekentas, wat niet handig is. Dit 

werd vroeger reeds besproken. We kunnen dit bekijken vanaf december, zodra duidelijk is of de 

opvang verder gezet kan worden of niet. Nu gaan we die investering niet doen. 

7. Budget volgend schooljaar (begroting) 

AD doet voorstel: budget van 11.000€, waarmee we ongeveer dezelfde activiteiten kunnen betalen: 

- 5000€ sportactiviteiten 

- 1700€ spel-en educatief materiaal 

- Afwerking Rustavan 

- Verzekering 

- Cadeautjes kleuters, T-shirts L6 

Met mogelijk minder inkomsten op termijn, willen we hier al wat op anticiperen en besparen op: 

- Sint: voorstel budget per leerling ipv per klas/lkr. 3€/lln voor elke klas, zowel voor kleuter als 

lager. In totaal 1000€ (zonder show). Show wordt dan niet meer gesponsord. 
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- Varia: extra budget op vraag van een bepaalde leerkracht, vb. juf Daisy voor techniek. Voorstel 

om hiervoor ook bugdet/klas te voorzien,  dat de leerkrachten dan zelf kunnen spenderen, in totaal 

zo’n 660€ voor de hele school. Voorstel om dit budget door secretariaat te laten opvolgen en per 

trimester vragen om rekeningen door te sturen, zodat we dit kunnen inbrengen voor de 

boekhouding. Aangezien wij een vzw zijn, dienen we onze uitgaven goed te kunnen verantwoorden.  

- Turntshirts en fluo-vestjes zijn niet nodig voor dit schooljaar, er is nog voldoende voorraad. 

Met de voorgestelde begroting, zal het een ‘break-even operatie zijn. We hebben nog wel spaarcenten. 

Als de opvang weg zou vallen, zullen we de spaarcenten nog nodig hebben.. Sponsoring van de school 

zal dan ook verminderen. Aangezien ouders al jaren gewoon zijn dat de OV veel sponsort, zal er mogelijk 

commentaar komen van ouders. We kunnen dit best bedachtzaam en geleidelijk aan te pakken. 

8. Speelplaats 

Speelplaats KS: eind vorig schooljaar kwam nog de vraag van juf Sofie (kleuterschool) om een offerte goed 

te keuren, ging om een groot bedrag (5000€). Deze vraag kwam nogal onverwacht en laat op het jaar. We 

hebben toen deze vraag ‘geparkeerd’. TE wist hier ook niets van en steunt die vraag ook niet. Mag losgelaten 

worden. 

9. Cera-project 

Rustavan: de inhuldiging voor de kinderen, door juf Daisy en juf Nancy, eerste schooldag was heel mooi 

en verzorgd. Dikke pluim voor de leerkrachten, die dit in elkaar gestoken hebben! 

Deze week zullen er afspraken gemaakt worden rond het gebruik van de Rustavan en kan dit gekaderd 

worden binnen een thema. Vanaf volgende week zullen ze er echt gebruik van kunnen maken, zodat de 

Rustavan gebruikt wordt voor wat ze dient. 



 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje, 

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht 

P a g i n a  | 7 

TE laat weten dat de kussens (losse) uit de resterende stof van de gordijnen klaar zijn en mogen 

opgehaald worden. Met grote dank aan de oma van TE. Er is ook nog stof over met een productiefout. 

Spreker is het enige (van het vooropgestelde budget), dat nog niet geregeld is. Maar dit zal wellicht niet 

meer lukken vóór december, om dit nog geregeld te krijgen. We laten dit dan wegvallen. 

10. Varia (deel1)  

• TE stelde einde vorig schooljaar de vraag of de OV wilde instaan voor het ophalen en de verkoop van de 

plantjes voor Kom op tegen Kanker op 17/09. Ons antwoord was toen dat we niet kunnen verkopen 

(omdat niemand beschikbaar is), maar wel plantjes gaan halen in gemeentehuis. Het gaat over 4 à 5 

dozen (80 à 100-tal plantjes). Zou tegen 13-15u op school moeten geraken. Dan zal een leerkracht het 

stalletje bemannen en die verkopen. Stijn (man van KDV) kan voor het transport zorgen. 

• TE waarschuwt de ouders om die dag rekening te houden met het WK Wielrennen die in de buurt 

passeert. Sommige straten zullen mogelijk afgesloten worden. Hierover zal nog wel communicatie 

volgen. 

• Trooper: er zat bij de post een envelop met promo-materiaal. Vraag van AD: Kunnen we dit nog eens 

bekend maken? Vorige keer hebben we hier wat commentaar op gekregen omdat we de lokale 

handelaars op die manier niet steunen. Echter, iedereen koopt ook wel eens online, naast lokale 

aankopen. En veel verenigingen/scholen uit Haacht zitten op Trooper. We willen dit nu wel terug onder 

de aandacht brengen. AD kijkt nog na hoeveel flyers er zijn en of we deze kunnen verspreiden onder de 

leerkrachten en evt. leerlingen en posten dit ook nog op FB. 

 

DEEL 2 (OV) 

11. Multimedia 

Er zijn nog vorderingen mbt een nieuwe website. FS is hier nog mee bezig. 

Filip heeft een artikel geplaatst op onze website over de Rustavan. 
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Contract met Mind of Media werd vernieuwd, blijkbaar zouden we maar 100mails/dag kunnen sturen. Dit 

geeft een probleem wanneer begin schooljaar de mails voor de opvang verstuurd moeten worden. We 

hebben vorig jaar het contract vernieuwd. KDV heeft dit bevraagd en blijkbaar staat dit al altijd zo in het 

contract en werd dit niet toegepast.. 

 

Verslagen van de werkvergaderingen en algemene vergadering van vorig schooljaar staan nog steeds niet op 

de OV-website. Als OV dienen we de verslagen openbaar te maken voor alle ouders, ook de verslagen van 

de Schoolraad. Dit werd al een paar keer gevraagd op de vergadering. FS vraagt om de verslagen opnieuw 

naar hem door te mailen. Hij zal ze er dan opzetten. 

 

Vraag van AD: Kan de spam-filter eens nagekeken worden? Zij krijgt regelmatig Spam op haar OV-mailadres. 

LVDP krijgt dit ook. 

12. Financieel overzicht juni-juli-augustus 2021 

Algemeen heeft de Opvang minder opgebracht (<5000€). Er is weinig opbrengst geweest het voorbije 

schooljaar hierdoor. We zijn al blij dat we nog ‘break-even’ zijn geëindigd. 

We hebben dit jaar 2x inkomsten van de fotograaf gekregen (van vorig schooljaar en jaar daarvoor). 

 

Inkomsten juni: 2459.85€, waarvan 1494.7€ (opvang), 335.15€ (aperopakketjes), 630€ (fotograaf) 

Uitgaven juni: 2335.98€, waarvan 820€ (opvang), 1337.78€ (aperopakketjes), 90€ (lidgeld VCOV), 88.2€ 

(afscheid L6) 

 

Inkomsten juli: 1414.81€, waarvan 1285.6€ (opvang), 129.21€ (Trooper) 

Uitgaven juli: 2753.1€, waarvan 520€ (opvang), 1960€ (sportactiviteiten ’20-’21), 248.22€ (Rustavan), 

24.88€ (bankkosten)  

 

Inkomsten augustus: 77.6€ (opvang) 

Uitgaven augustus: 56.6€ (Rustavan) 
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13. Varia  (deel 2) 

- Dag van de leerkracht 05/10: voorstel is om iets gezond te voorzien, vb. appelen/peren, van een 

lokale boer. 

- Idee: kunnen we niet eens iets analoog doen voor de ouders? Vb. drankje/hapje aan de 

schoolpoort? Internationale dag vd ouder is op 01/06 (woe). We houden dit idee vast. 

- Trooper: AD heeft een mail gekregen dat ze actie doen om koekjes van Jules De Strooper te 

verkopen. Zou voor ons interessant kunnen zijn, omdat we hier niet zoveel werk zouden aan hebben. 

Alles gebeurt via Trooper. Mensen kunnen dan bestellen via Trooper en als vereniging krijg je er dan 

commissie op. Bestellen is in sept-okt en levering in november. Dit zouden we kunnen bekend 

maken, samen met de flyers van Trooper. KDV zal ons hiervoor inschrijven. Deze actie kunnen we ook 

via onze FB-pag. bekend maken. 

- KDV zal de rol van penningmeester op termijn van AD overnemen. Ze zal AD dit jaar al mee 

ondersteunen en ‘inlopen’. KDV en AD spreken nog af om dit samen te bekijken. 
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14. Volgende vergadering: 

De tweede werkvergadering van v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje van het schooljaar 2020-2021 zal 

doorgaan op dinsdag 12-10-2021 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.   Geplande activiteiten: koekjesverkoop Trooper? 

4.    Sint 

5. Eetdag (spaghetti-avond): werkgroep? 

6.   Opvang 

7.   Ceraproject (Rustavan) 

8.   Varia 

Deel 2 (OV): 

9.   Multimedia: website 

10. Financieel overzicht september 2021 

11. Voorbereiding Schoolraad 

12. Varia OV 

13. Volgende vergadering 

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

oudervereniging (secretaris@ovthaegje.be). 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@ovthaegje.be
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