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Activiteitenverslag schooljaar 2021-2022 

 

Gebruikte afkortingen: 

OV = oudervereniging 

KS = kleuterschool 

LS = lagere school 

nLJ = nde leerjaar 

1. Samenstelling van het bestuur 

⚫ voorzitter: Natalie Driesen 

⚫ penningmeester: Kimberley Devriendt – Ann Daems 

⚫ secretaris: Leen Vanderper 

2. Vaste leden 

Geen wijzigingen 

3. Algemene vergaderingen 

In het schooljaar 2021-2022 werden er twee algemene vergaderingen georganiseerd: op dinsdag 07–09-

2021 online via MSTeams en dinsdag 14–06-2022 in de refter van GBS 't Haegje. 

4.  Werkvergaderingen 

In het schooljaar 2021-2022 werden er tien werkvergaderingen georganiseerd op 07-09-2021, 05-10-2021, 

09-11-2021, 11-01-2022, 08-02-2022, 10-03-2022, 19-04-2022, 10-05-2022,07-06-2022 en 14-06-2022. Er 

vonden 4 vergaderingen plaats in de refter van GBS ’t Haegje, 1 bij de voorzitter thuis en de andere online 

(via MSTEams). 

5.  Bestuursvergaderingen 
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Er werd op 07/06/2022 een bestuursvergadering georganiseerd. Hierbij werd de functie van 

penningmeester officieel overhandigd aan Kimberley Devriendt. Dit werd ook zo in het Staatsblad 

gepubliceerd. 

Op deze vergadering werd overlegd mbt wat we in de toekomst als OV nog zullen sponsoren voor de 

school, nu de inkomsten van de opvang zullen wegvallen. 

Er werd ook beslist dat we voorlopig een vzw blijven (en nog niet overstappen naar een feitelijke 

vereniging), zolang we nog de facturen van de opvang dienen af te handelen. 

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 6 begeleiders: Anita, Brigitte, Michèle, Miranda, Cindy en Erna. In de loop van het 

schooljaar werd nog een extra begeleidster aangesteld: Ella. 

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

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

Er werd een nieuwe kluis gekocht voor de opvang. 

 

De opvang heeft dit schooljaar 3433.91 € opgebracht. Dit is ongeveer 1000€ minder dan vorig schooljaar, 

en heel wat minder t.a.v. van de jaren daarvoor (pre-corona).  Dit komt wellicht doordat nog veel mensen 

thuiswerkten nav de corona-maatregelen, en de hogere kosten.   

 

In februari hebben we, in overleg en obv een kosten/batenanalyse, beslist dat we de organisatie van de 

opvang zullen stopzetten vanaf volgend schooljaar. De opbrengsten zijn de laatste 2 jaar fel gedaald en het 

vraagt veel werk en inzet van de leden van de OV om het te blijven organiseren.  Daarnaast zouden we ook 

extra kosten moeten doen voor een nieuw scan-systeem of een firma die het onderhoud hiervan kan doen.  
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Hiermee eindigt de OV na vele jaren de organisatie van de opvang en wordt dit vanaf september 

overgenomen door Hopla.  

Dit werd in februari bekend gemaakt aan de ouders en het schoolbestuur en werden in de loop van maart-

juni de praktische regelingen voor de overdracht getroffen.  

2 van de opvangdames werden aangesteld door Hopla en zullen de opvang verderzetten op de school. 

 

Op 24/06 werd een afscheidsmoment georganiseerd voor alle opvangdames, ism de school. Ze kregen een 

mooi afscheid met knutselwerkjes van de kinderen, een cadeau en toespraken. De schepen van onderwijs, 

Karin Jironflé, was hier ook bij aanwezig. 

 

⚫ Vr 22-10-2021: Heksenfeest (verantwoordelijke: Siegfried Jorssen) 

Deze geplande activiteit  hebben we moeten annuleren, owv de corona-maatregelen op dat moment.  

⚫ September - Oktober 2021: Koekjesverkoop Jules Destrooper, via Trooper (verantwoordelijke: Kimberley 

De Vriendt) 

In oktober hebben we meegedaan aan een koekjesverkoop van Destrooper, die door Trooper werd 

georganiseerd.  

De bestellingen verliepen via bestelformulieren die de leerlingen mee naar huis kregen met een link of via 

een QR code op Trooper. De bestellingen werden rechtstreeks bijgehouden via Trooper zelf. 

De koeken werden verdeeld per klas en meegegeven met de kinderen naar huis. De grote bestellingen 

hebben we aan huis geleverd.   

De koekjesverkoop was een matig succes. Het was minder succesvol dan de vlaaienslag van het jaar ervoor. 

We hebben in totaal 550€ opbrengst gehad, wat een mooi extraatje is. 

⚫ Vrij. 4 dec. 2021: Sinterklaas (verantwoordelijke: Tine Dillemans) 
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De leden van de OV hebben de inkopen gedaan voor het Sinterklaasfeest. We hebben snoepzakjes 

gemaakt om mee te geven. Voor kinderen met voedselallergieën werden er aangepaste snoepzakken 

samengesteld.  

Er werd opnieuw strooisnoep voorzien voor de klasleerkrachten.  

O.w.v. de aanhoudende corona-maatregelen, mocht de Sint niet op de school komen.  

 

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

Sint). Hiervoor werd 3€/kind voorzien. 

Het Sinterklaasfeest heeft in totaal 1258.24 € gekost. Dit is ruim boven het vooropgestelde budget. 

⚫ Za 26-03-2022: Spaghetti-avond (verantwoordelijke: Siegfried Jorssen en Tine Dillemans) 

O.w.v. de onzekerheid van voortdurend veranderende corona-maatregelen, en het vermoeden dat er 

wellicht geen grote opkomst zou zijn (owv corona en quarantaines), werd beslist om ook de spaghetti-

avond te annuleren. 

In de plaats hiervan werd een alternatieve familie-activiteit, dat in de buitenlucht kon doorgaan, uitgewerkt 

op dezelfde datum: de paaswandeling. 

⚫ Za 26-03-2022: Paaswandeling (verantwoordelijke: Siegfried Jorssen, Koen Ceulemans en Leen Vanderper) 

Als alternatief voor de Spaghetti-avond werd gekozen voor een Paaswandeling, met een zoektocht. Er 

waren twee zoektochten: één voor de kleuters tot L2 (ze moesten prenten van paaseieren zoeken 

onderweg) en eentje voor L3-L6 (foto-zoektocht met vragen). Na afloop, kregen de kinderen een beloning 

(zakje met paaseitjes). De wandeling startte en eindigde op school. Op de speelplaats van de school hadden 

we – in openlucht - een bar en tafels/stoelen voorzien, zodat er achteraf nog iets gegeten en gedronken kon 

worden.  

 

De paaswandeling was een succes. Het was mooi lenteweer en iedereen was blij dat er nog eens een 

activiteit mogelijk was, na de hele corona-periode. Er was een goede opkomst, zowel van de ouders als van 

leerkrachten. Minder opkomst van de hogere klassen, L4-L6. 
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We hebben heel wat drank en versnaperingen verkocht. De Paaswandeling heeft 567.31€ opgebracht. 

 

We hebben, voor de uitwerking, een gemengde werkgroep samengesteld, olv Siegfried, met leden van de 

OV en verschillende leerkrachten uit het leerkrachtenteam. Voor de kleuterschool en voor de lagere school 

was er een verantwoordelijke leerkracht, die de communicatie met het leerkrachtenteam verzorgde. Dit 

werkte goed op deze manier en was een fijne samenwerking tussen OV en school! 

 

⚫ April 2022: Paasactie (verantwoordelijke: Kimberley Devriendt en Tine Dillemans) 

De OV heeft dit jaar opnieuw gesponsord met zakjes met paaseieren voor de kinderen. 

Er werden geen zakjes met paaseitjes verkocht.  

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

De traktatie voor de kinderen heeft 205.19€ gekost.  

 

7. Deelname aan activiteiten georganiseerd door GBS 't Haegje 

⚫ Za 31-08-2021: terug-naar-klasdag en info-avond 

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

geldende corona-maatregelen. 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. 

⚫ Wo 21-10-2021 en Do 22-10-2021: Grootouderfeest 

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

⚫ Vrij 26-11-2021: Schoolfotograaf 

De school werkte dit schooljaar weer samen met fotograaf Koch. De commissie die we hierop krijgen als 

OV, bracht dit schooljaar 486€ op. 
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⚫ Za 14-05-2022: Schoolfeest (verantwoordelijke: Kimberley Devriendt en Tine Dillemans) 

Na 2 jaar geen schoolfeest, mocht het schoolfeest dit schooljaar wel terug doorgaan. Het thema van het 

schoolfeest was "Feest” met randanimatie voor de kinderen van 14:00 tot 16:00u (met o.a. 

springkastelen, gekke haren, eendjes vissen…). Dit jaar werden hiervoor spelletjeskaarten gemaakt, om 

af te stempelen. Dit was een goed systeem. De kaart en de hieraan gekoppelde wedstrijd was een schot 

in de roos. De kaarten werden verkocht aan 1€/kaart, er zijn veel kaarten verkocht en veel kinderen 

hebben meegedaan aan de wedstrijd. 

 Daarna waren er optredens van de kinderen van 16:00 tot 18:00u.  

De OV stond, zoals gewoonlijk, in voor de catering.  

De toog werd deze keer onder het nieuwe afdak georganiseerd, waardoor er geen tenten dienden 

gehuurd te worden. Dit zorgde voor minder kosten. 

We verkochten drank, chips en ijsjes. 

Het podium stond ook op een andere plaats (voor de klassen van L3/4), waardoor er beter overzicht 

was. 

Het werd een super goede editie. Er was veel volk, het was mooi weer.. Er werd veel geconsumeerd en 

we hebben een zeer mooie opbrengst van 2572.56€. De opbrengst ligt een pak hoger (4 tot 5x zoveel) 

dan de voorbije jaren (vóór corona). 

⚫ Juni 2021: Diplomauitreiking 6LJ 

Dit schooljaar mocht, na 2 jaar corona, de diploma-uitreiking terug georganiseerd worden, samen met 

de ouders en de kinderen op de school. 

De OV sponsorde opnieuw de T-shirts die ze hiervoor maken als afscheidskado (79.8€). 

8. Realisaties 

⚫ Uitstappen:  
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Er werd – zoals de vorige jaren- - beslist om alle sportactiviteiten te sponsoren, zowel de vaste 

sportactiviteiten (zwemmen en jaarlijkse sportdag) als de extra sportactiviteiten. We gaven hier in 

totaal 2100.5 € voor uit. 

Dit is minder dan het vooropgestelde budget. Dit komt omdat opnieuw heel wat activiteiten en 

zwemlessen niet zijn kunnen doorgaan n.a.v. de coronamaatregelen. 

⚫ Speelplaats:  

Rustavan (i.k.v. het creëren van een Stille Ruimte ikv Happy-project).  

De Rustavan werd de eerste schooldag van het voorbije schooljaar ingehuldigd door de 

leerkrachten, samen met de leerlingen. Jammergenoeg konden hier geen ouders bij aanwezig zijn, 

owv de corona-maatregelen. De inhuldiging was heel mooi en verzorgd.  

De Rustavan werd het voorbije schooljaar ook verder afgewerkt: hij werd vanbinnen ‘aangekleed’ 

met kussens en gordijntjes, de caravan werd verankerd, er werd een zitbank geplaatst en er kwam 

een houten overkapping. Deze hebben de werkmannen van de gemeente geplaceerd. 

De subsidies van CERA (t.w.v. 2500€), die we tijdens het schooljaar 2020-2021 hadden aangevraagd, 

tvv een project ter preventie van pesten op school, hebben we dit schooljaar ontvangen. We gaven 

ook nog 1766.81€ uit voor de afwerking van de Rustavan. De Rustavan werd ‘overkapt’ met een 

houten afdak en is nu helemaal afgewerkt. 

In totaal heeft de OV ongeveer 2000€ zelf betaald voor dit project. 

 

⚫ Multimedia:  

Website OV: Aangezien onze webmaster weinig intitiatief nam om een nieuwe website te maken, heeft 

Kimberley Devriendt zelf een nieuwe website ontworpen en gemaakt voor de OV, rekening houdend 

met onze noden en wensen. De site ziet er goed uit en werd door iedereen positief onthaald. Ze kost 

iets meer dan onze vorige website. 

De verslagen van onze vergaderingen en van de schoolraad kunnen er ook relatief eenvoudig opgeladen 

worden, mits login. 
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Er is op de schoolwebsite ook een link geplaatst naar onze nieuwe  website.  

 

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.  

 

9. Varia 

⚫ Trooper 

Trooper bracht ons in de loop van dit schooljaar 647.13€ op. Dit is inclusief de koekjesactie van Jules 

Destrooper. We willen Trooper graag in de toekomst terug meer in de kijker zetten. 

⚫ Verzekering 

Er werd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij KBC. 

⚫ Di 05-10-2021: Dag van de leerkracht 

Voor de leerkrachten werd dit jaar gekozen voor een gezonde traktatie. Er werd een mand met appels 

van de Aveve (afkomstig van lokale boeren) gegeven aan de school, voor de leerkrachten en het 

schoolpersoneel. Dit initiatief wordt telkens geapprecieerd. 

Deze traktatie kostte 101.9€ 

⚫ Aankopen: 

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

• Klasbudget voor kleine uitgaven (68 €), 

• Spel-en educatief materiaal (906.05€)  

• Website, reclame en PR (72.44€) 

• Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (634.72€) 

• Bankkosten (104.02€) 

• Onkosten oudervereniging (289.09€) 


