
 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje, 

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht  

P a g i n a  | 1 

Activiteitenverslag schooljaar 2020-2021 

 

Gebruikte afkortingen: 

OV = oudervereniging 

KS = kleuterschool 

LS = lagere school 

nLJ = nde leerjaar 

1. Samenstelling van het bestuur 

⚫ voorzitter: Natalie Driesen 

⚫ penningmeester: Ann Daems 

⚫ secretaris: Leen Vanderper 

2. Vaste leden 

Lindsay Van Hecke heeft aangegeven dat ze niet langer vast lid van de OV wenst te zijn.  

3. Algemene vergaderingen 

In het schooljaar 2020-2021 werden er twee algemene vergaderingen georganiseerd: op dinsdag 08–09-

2020 in de refter van GBS 't Haegje en dinsdag 08–06-2021 online via MSTeams. 

4.  Werkvergaderingen 

In het schooljaar 2020-2021 werden er negen werkvergaderingen georganiseerd op 08-09-2020, 13-10-

2020, 10-11-2020, 08-12-2020, 12-01-2021, 09-02-2021, 20-04-2021, 11-05-2021 en 08-06-2021. De eerste 

vergadering vond nog plaats in de refter van GBS 't Haegje en de andere online (via MSTEams). 

5.  Bestuursvergaderingen 

Er werden geen bestuursvergaderingen georganiseerd. 
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6.  Activiteiten georganiseerd door v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje 

⚫ Heel het schooljaar: Opvang (verantwoordelijke: Ilse De Witte & Kimberley Devriendt) 

De voor- en naschoolse opvang kon, ondanks de corona-maatregelen, blijvend worden georganiseerd door 

de OV, mits het toepassen van de corona-veiligheidsmaatregelen.  

We konden rekenen op 5 begeleiders: Anita, Michèle, Miranda, Cindy en Erna.  

Begeleidster Miranda kondigde echter aan dat ze volgend schooljaar haar laatste schooljaar zal doen als 

opvangdame. 

Er waren nog steeds beduidend minder kinderen in de opvang, in vergelijking met de pre-corona periode. 

Naar het einde van het schooljaar toe, steeg het aantal kinderen in de opvang. 

Er werd een nieuwe kluis gekocht voor de opvang. 

We werkten nog steeds samen met een deurwaarder voor 1 hardnekkige wanbetaler.  

Er werden binnen de OV afspraken gemaakt ivm wanneer we een deurwaarder inschakelen bij wanbetaling 

(vanaf achterstallig bedrag van min. 300€, en na verschillende herinneringen). 

 

De opvang heeft dit schooljaar 4567.86 € opgebracht. Dit is vergelijkbaar met vorig schooljaar, maar nog 

steeds opvallend minder t.a.v. van de jaren daarvoor (pre-corona).  Dit komt wellicht doordat nog veel 

mensen thuiswerkten nav de corona-maatregelen en dus geen opvang nodig hadden.  

⚫ Vr 23-10-2020: Heksenfeest (verantwoordelijke: Siegfried Jorssen) 

Deze geplande activiteit  diende geannuleerd te worden, n.a.v. de corona-maatregelen. 

⚫ Oktober – november 2020: Vlaaienslag (verantwoordelijke: Kimberley De Vriendt) 

In oktober werd door de OV een Vlaaienslag georganiseerd, als alternatieve activiteit voor het wegvallen 

van andere activiteiten door corona. 

De bestellingen verliepen via bestelformulieren die de leerlingen mee naar huis kregen. De bestellingen 

werden door de school in een excell-bestand bij gehouden en aan ons bezorgd. 
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O.w.v. de corona-maatregelen dienden we te voldoen aan de voorschriften en diende er een draaiboek 

opgemaakt te worden, die we aan de gemeente moesten voorgeleggen en laten goedkeuren. We dienden 

ook bij een erkend cateringbedrijf te bestellen. De verdeling (op 13/11) diende, volgens dit draaiboek, ook 

op een externe locatie (Vredegerecht) te gebeuren met een corona-proof ‘drive through’ systeem.  

De organisatie is heel goed verlopen, alles was goed geregeld en is super vlot gegaan.   

De Vlaaienslag was een groot succes. Er werden in totaal 635 vlaaien verkocht, goed voor een opbrengst 

van 2300.5€.  

⚫ Vrij. 4 dec. 2021: Sinterklaas (verantwoordelijke: Tine Dillemans) 

De leden van de OV hebben de inkopen gedaan voor het Sinterklaasfeest. O.w.v. de corona-

veiligheidsmaatregelen, diende alle snoep en chocolade individueel apart verpakt te worden.  

Er werd strooisnoep voorzien voor de klasleerkrachten. Aangezien de Sint dit jaar niet ‘live’ langs mocht 

komen, o.w.v. de corona-maatregelen, kon het strooisnoep niet rond gestrooid worden. Hierdoor was 

er veel snoep over, dat verdeeld werd onder de klassen en leerkrachten. 

 

Voor kinderen met voedselallergieën werden er aangepaste snoepzakken samengesteld.  

O.w.v. de hogere kost van apart verpakt snoepgoed, werd dit jaar het vooropgestelde budget voor de 

Sint ruim overschreden.  Er was hierdoor geen overschot van budget om nog extra zakjes te voorzien 

voor de juffen en opvangdames. 

 

Er werd door de OV ook opnieuw een budget voorzien om een cadeau te kopen voor de klassen (van de 

Sint).  

O.w.v. de corona-maatregelen was er dit jaar geen Sinterklaas-show of -voorstelling. 

Het Sinterklaasfeest heeft in totaal 864.2 € gekost. 

⚫ Za 27-02-2021: Spaghetti-avond (verantwoordelijke: Siegfried Jorssen en Tine Dillemans) 

O.w.v. de geldende corona-maatregelen mocht de spaghetti-avond niet doorgaan en diende deze activiteit 

ook geannuleerd te worden. 
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⚫ Ma 04-03-2020 tem vr 03-04-2020: Paasactie (verantwoordelijke: Kimberley Devriendt en Tine Dillemans) 

De OV heeft dit jaar opnieuw gesponsord met zakjes met paaseieren voor de kinderen, individueel apart 

verpakt, volgens de corona-voorschriften. 

Voor de ouders wilden we ook opnieuw zakjes met kleine paaseitjes verkopen. Echter, omdat er aan heel 

wat voorschriften en maatregelen voldoen zou moeten worden met een draaiboek voor de gemeente en 

aangezien de kinderen ook niet mochten meehelpen bij het verpakken, achtten wij het niet haalbaar en 

werd beslist om de paasactie te annuleren. 

De paasactie heeft dus niet plaats gevonden en ook niets opgebracht. 

De traktatie voor de kinderen heeft 230.33€ gekost.  

 

⚫ Vrij 11-06-2021: Verkoop Apero-pakketjes ikv schoolfeest (verantwoordelijke: Kimberley Devriendt, Tine 

Dillemans en Leen Vanderper) 

Aangezien het ‘klassieke’ schoolfeest niet kon doorgaan, werd door de school gevraagd of de OV een 

verkoop van Apero-pakketten kon voorzien, voor bij hun alternatief concept van een ‘digitaal’ schoolfeest.  

We stelden apero-pakketjes samen met drank en snacks en verkochten die voor 15€/pakketje. 

Het samenstellen van de pakketjes gebeurde bij Tine thuis. 

De bestellingen verliepen digitaal via Google Docs. Er werd een link aan de ouders bezorgd via mail 

(verstuurd door de school) en via onze Facebook pagina. Dit bleek een makkelijke en efficiënte manier te 

zijn. Er hoefde op deze manier ook geen excell-bestand gemaakt te worden door de school. 

De pakketjes werden aan de school bezorgd, die ze dan met de leerlingen mee naar huis gaven. Sommige 

grotere bestellingen hebben we aan huis geleverd. 
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De actie verliep vlot, alles was goed en efficiënt georganiseerd. Aankopen werden gedaan in Colruyt en bij 

Van Zon. 

Deze actie bracht 729.59€ op, wat meer is dan onze opbrengst bij een klassiek schoolfeest. Een geslaagde 

actie dus. 

7. Deelname aan activiteiten georganiseerd door GBS 't Haegje 

⚫ Za 31-08-2020: terug-naar-klasdag en info-avond 

De terug-naar-klasdag diende helaas geannuleerd te worden, n.a.v. de geldende corona-maatregelen. 

Hierdoor heeft de OV zijn werking ook niet kunnen voorstellen aan de ouders en konden we ook geen 

drankstandje voorzien om onze werking bekender te maken. 

⚫ Wo 21-10-2020 en Do 22-10-2020: Grootouderfeest 

Het grootoudersfeest is niet doorgegaan en werd geannuleerd, n.a.v. de geldende corona-maatregelen. 

⚫ Ma 08-03-2021: Schoolfotograaf 

De school heeft dit schooljaar voor een andere fotograaf gekozen, met een meer persoonlijke en 

minder commerciële aanpak. De comissie, die we hierop krijgen, is niet meer op de verkoop, maar op 

het aantal keer dat er ingelogd werd (per inlog, genereert dit een bedrag).  

Hierdoor leverde dit een mooie opbrengst op. We kregen ook nog een bedrag terugbetaald van het 

vorige schooljaar (vorige fotograaf).  

Samen bracht de schoolfotograaf 1847.1€ op. 

⚫ Zo 13-06-2021: Schoolfeest (verantwoordelijke: Kimberley Devriendt, Tine Dillemans en Leen Vanderper) 

Er is lang twijfel over geweest of het schoolfeest al dan niet zou mogen doorgaan, n.a.v. de corona-

maatregelen. Uiteindelijk diende ook deze activiteit door de school geannuleerd te worden.  

De leerkrachten organiseerden een alternatief. Er werden acts op school opgenomen en in de vorm van een 

filmpje digitaal naar de ouders verstuurd. Aan de OV werd gevraagd of wij de verkoop van 

aperitiefpakketjes konden organiseren. (zie hoger). 
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Voor de kinderen werden op school i.k.v. het ‘schoolfeest’ wel een aantal leuke activiteiten georganiseerd, 

die de OV mee heeft gesponsord (o.a. springkasteel, ijsjes, gekke-haren stand…). 

⚫ Juni 2021: Diplomauitreiking 6LJ 

Gezien de huidige geldende corona-maatregelen, diende het concept opnieuw aangepast te worden. 

De OV sponsorde opnieuw de T-shirts die ze hiervoor maken als afscheidskado (88.2€). 

8. Realisaties 

⚫ Uitstappen:  

Er werd opnieuw beslist om alle sportactiviteiten te sponsoren, zowel de vaste sportactiviteiten (zwemmen 

en jaarlijkse sportdag) als de extra sportactiviteiten. We gaven hier in totaal 2417.5 € voor uit. 

Dit is minder dan het voorbije schooljaar. Dit komt ook omdat een heel wat activiteiten niet zijn kunnen 

doorgaan n.a.v. de coronamaatregelen. 

⚫ Speelplaats:  

Speelplaats KS: hoewel hiervoor een vrij groot budget was voorzien, werd er het voorbije schooljaar 

geen speeltoestellen meer aangekocht voor de speelplaats van de kleuters.  

⚫ Cera project: realiseren van een Stille Ruimte ikv Happy-project 

De OV diende, samen met de school, een dossier in om subsidies (t.w.v. 2500€) aan te vragen bij 

CERA, tvv een project ter preventie van pesten op school, dat op school geïntegreerd wordt binnen 

het reeds bestaande Happy-project. De subsidies werden goedgekeurd en zullen we in december 

2021 verkrijgen (na bewijs van aankopen mbv facturen). De OV heeft de reeds gedane aankopen 

gesponsord, in afwachting van de subsidies zal ook de resterende kosten dragen. Er werd voor dit 

project tot nu toe 2703.3€ uitgegeven. 

 

I.k.v. dit project werd een ‘Herstelmuur’ besteld en bevestigd op de speelplaats, er werd een 

Vorming ‘Rots en Water’ voor de zorgjuf aangevraagd en er werd een ‘Stille ruimte’ gecreëerd op 
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het graspleintje vooraan de speelplaats. Een lezing voor ouders was ook een voorstel, dat niet is 

kunnen doorgaan owv de moeilijke organisatie mbt de corona-maatregelen.  

De OV zorgde voor de realisatie en praktische uitwerking van de ‘Stille Ruimte’ in de vorm van een 

omgebouwde caravan. Hier werd een aparte werkgroep voor opgericht. Er werd in april 2021 een 

tweedehands caravan aangekocht, die door Siegfried en Koen werd omgebouwd, er werd een 

nieuwe vloer en zitbanken in gemaakt en de muur werd bekleed. Kimberley en Leen zorgden voor 

de aankleding (kussens, gordijntjes…). Tijdens de zomervakantie heeft een pluspapa van twee 

leerlingen op school (Jan P.), die ook kunstenaar is, voor een mooi schilderij op de caravan gezorgd. 

De caravan kreeg de naam Rustavan en werd, ism de gemeente, geplaatst op het graspleintje 

vooraan de speelplaats. Op de eerste schooldag zal deze met de kinderen en de leerkrachten 

ingehuldigd worden. 

Verdere afwerking (verankering en veilig maken, overkapping dmv carport, zitbank voor de 

caravan..) zal in de loop van volgend schooljaar gebeuren.  

⚫ Multimedia:  

Website OV: Het contract bij Mind of Media (voor de webruimte, onderhoud, emailaccounts) werd 

vernieuwd voor 3jaar. Omdat dit een behoorlijke kost is, vroegen we aan onze webmaster Filip Sterckx 

(onze webmaster) bekijken of hij voor een nieuwe website voor de OV kon zorgen en of we hiervoor 

met de firma Mind of Media blijven samenwerken. Er werden door de OV-leden ideeën gezocht en 

verzameld ter inspiratie en de verwachtingen (waar deze website dient aan te voldoen) werden 

opgelijst en aan Filip bezorgd. Er werden nog geen concrete stappen gezet ikv een nieuwe website. Filip 

is hier nog steeds mee bezig. 

 

Facebookpagina: er werd het voorbije schooljaar opnieuw veel gebruik gemaakt van de Facebookpagina 

om de ouders te bereiken en hen op de hoogte te stellen van onze activiteiten. Dit blijkt een makkelijk 

en efficiënte manier van communiceren. Zo hebben we ook nauwer en directer contact met de ouders. 
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9. Varia 

⚫ Trooper 

Trooper bracht ons in de loop van dit schooljaar 208.15€ op. We willen dit graag in de toekomst terug 

meer in de kijker zetten; 

⚫ Verzekering 

Er werd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij KBC. 

• Flyers 

Er werden flyers gemaakt voor de ouders van de kinderen in de instapklas, die in de loop van het schooljaar 

instappen of voor de ouders van leerlingen die in de loop van het schooljaar instromen. Deze flyers kunnen 

bij de inschrijving op school meegegeven worden om zo onze OV-werking bij de ouders bekend te maken. 

⚫ Ma 05-10-2020: Dag van de leerkracht 

Zowel de leerkrachten als de begeleiders van de opvang hebben een attentie gekregen ter gelegenheid van 

de 'dag van de leerkracht' (een mand met ‘corona-proef’ apart verpakte koeken,wafels..). Dit initiatief werd 

geapprecieerd. 

⚫ Di 03-08-2021: teambuildingsactiviteit OV  

O.w.v. de corona-maatregelen was een teambuildingsactiviteit niet mogelijk tijdens het voorbije schooljaar.  

Toen het terug ‘mocht’, kwamen de leden van de OV wel samen bij de voorzitter thuis, in de tuin, voor een 

drankje en hapjes om de afsluiting van het voorbije schooljaar en de geslaagde activiteiten alsnog te vieren. 

⚫ Bedankingsdrink begeleiders opvang 

Gezien de aanhoudende corona-maatregelen, is de bedankingsdrink voor de opvangdames dit 

schooljaar opnieuw niet kunnen doorgaan. Als alternatief, kregen ze een bon (aankoopbon handelaars 

Haacht) als bedanking voor hun geleverd werk. 

⚫ Aankopen: 

• Turn t-shirts en fluo-vestjes (0 €) 
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• Schoolbibliotheek (0 €),  

• Cadeau's jarige kleuters (106.3 €), 

• Fotograaf (400€)  

• Spel-en educatief materiaal (1738.74€)  

• Website, reclame en PR (18.15€) 

• Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (634.72€) 

• Bankkosten (99.52€) 

• Onkosten oudervereniging (188.10€) 


