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Verslag werkvergadering 08-12-2020 

 

LOCATIE (TIJDSTIP): online via Microsoft Teams (20:00) 

AANWEZIGEN: Natalie Driesen (voorzitter; ND), Leen Vanderper (secretaris; LVDP), Ann Daems 

(penningmeester; AD), Kimberley Devriendt (KD), Koen Ceulemans (KC), Tine Dillemans (TD), Tamara Elsen 

(directeur; TE), Veronique Bos (leerkracht L1, VB) en Sophia Vandermotte (leerkracht L4-L5) 

 

VERONTSCHULDIGD: Ilse De Witte (IDW), 

 

Deze vergadering werd georganiseerd in beperkte kring, o.w.v. de geldende corona-maatregelen.  

 

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

 

De vergadering wordt geopend om 20:00u.  
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DEEL 1 (OV + leerkrachten) 

1. Goedkeuring van de agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 

2. Goedkeuring van verslagen vorige vergadering  

Het verslag van de werkvergadering van dinsdag 10/11/2020 wordt goedgekeurd. 

3. Evaluatie Vlaaienslag (vrij 13-11-2020) 

Deze activiteit was zeer geslaagd, en heeft ons 2300€ opgebracht, wat een mooie opbrengst is. 

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

wat voorbereidingswerk, vooral voor KD. 

We willen graag alle helpende handen bedanken, zowel van de leerkrachten als van de OV, met in het 

bijzonder voor KD een welgemeende merci.  

4. Evaluatie Sinterklaasfeest (do 03-12-2020) 

Er was zeker genoeg snoepgoed voorzien, er zijn nog heel wat zakken snoep over. Dit snoep wordt 

normaal rond gestrooid, dit is nu niet gebeurd, vandaar veel overschot. Het resterend snoep werd 

verdeeld onder de klassen.  

Er is dit jaar meer uitgegeven aan snoepgoed, omdat alles apart verpakt moest zijn (owv de corona-

maatregelen). 

De facturen voor de klaskadootjes van de Sint zijn nog niet allemaal binnen. De juffen zullen de facturen 

nog bezorgen aan AD, zodat dit zo snel mogelijk vereffend kan worden. De meeste leerkrachten hebben 
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bij de firma Baert besteld. Baert kent de OV en de school 20% korting toe op onze aankopen, wat een 

mooi gebaar is en zeker mooi meegenomen is. 

5. Spaghetti-avond (za 27-02-2021) 

We vermoeden dat het organiseren van een eet-avond nog niet mogelijk zal zijn in februari, gezien de 

geldende corona-maatregelen. We dienen de spaghetti-avond dan ook te annuleren. 

De inkomsten van de vlaaienslag kunnen compenseren voor dit verlies. 

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

- Kleurplaten: de gemeente wil mensen van WZC tekeningen van kinderen bezorgen voor de 

kerstperiode als warm gebaar en heeft hiervoor kleurplaten bezorgd aan alle Haachtse scholen om in 

te kleuren en versieren. De kleurplaten worden daarna opgehaald en bezorgd aan WZC. In de opvang 

zullen deze kleurplaten ook verspreid worden, en krijgen kinderen de kans om een kleurplaat in te 

kleuren en te versieren. 

- Betalingsherinneringen: IDW zal deze deze week nog proberen te versturen. 

- Wifi: er zijn problemen met de wifi, deze werkt momenteel niet goed, waardoor er 

moeilijkheden zijn met het inscannen van de QR-codes in de opvang. Er moeten wisselstukken 

aangekocht worden om het  te repareren. De school wacht hier momenteel op. 

- Belangrijke info ivm nieuw gezin: TD licht ons in dat er kinderen van een nieuw gezin werden 

ingeschreven, waarbij er problemen zijn met verblijfsrecht van de kinderen bij papa (het gaat over 

een meisje uit L3 en een jongen uit L5). TE geeft wat toelichting hierover.  De (biologische) papa mag 

de kinderen niet van school ophalen. Politie is hiervoor nu ook aan de schoolpoort steeds aanwezig, 

als toezicht. De Opvangdames dienen hiervan op de hoogte te zijn en mogen deze kinderen niet met 

hun papa meegeven.  De kinderen zullen normaalgezien maar uitzonderlijk van de opvang gebruik 
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maken.   

Afspraak: KD zal een e-mail sturen naar de mama met de vraag om een identiteitskaart voor te 

leggen wanneer de kinderen van de opvang worden opgehaald. Ander voorstel: foto nemen van de 

mama en stiefpapa, zodat de opvangdames hen goed herkennen als iemand de kinderen komt 

ophalen. 

- Vraag KC: momenteel zouden kinderen uit L 4-5-6 niet op de speeltoestellen mogen tijdens de 

opvang? De vraag komt van aantal kinderen uit L4 of ze ook tijdens de opvang op de toestellen 

mogen, evt. met beurtrol. ND zal dit bevragen bij de opvangdames. 

7. Speelplaats 

Geen nieuwe info m.b.t. de speelplaats 

8. Subsidie Cera-project 

TE legt uit dat ze als school geen ‘reclame’ mogen maken en neutraal dienen te blijven, dit is een afspraak 

binnen gemeentelijk onderwijs.  Hier wordt ook op toegekeken. 

Bij de subsidies, die inmiddels toegekend zijn door Cera (2500€) en die ingezet zouden worden binnen het 

Happy-project, was echter de voorwaarde dat er een bordje wordt opgehangen waarbij Cera vermeld 

wordt.  

Dit probleem zal volgende week geagendeerd worden op het schepencollege. Er zal gezocht worden naar 

een oplossing, zodat we deze subsidies niet mislopen, want dit zouden we erg jammer  vinden. 

Voorstel van TE: geen naamteken met ‘Cera’ in de school ophangen, maar wel een persbericht versturen en 

dit ook aan de ouders communiceren,  waarin Cera als ‘sponsor’ wel vernoemd wordt.  

Ander mogelijke argumentatie: officieel werden deze subsidies aangevraagd door de OV en niet door de 

school. De OV is niet gebonden aan de afspraken m.b.t. neutraliteit. 

TE houdt ons op de hoogte van wat besproken zal worden. 



 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje, 

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht 

P a g i n a  | 5 

9. Terugkoppeling schoolraad 

O.w.v. de geldende corona-maatregelen is de geplande vergadering van de Schoolraad, op maandag 30-11- 

2020 niet door kunnen gaan. TE bereidde het verslag voor (zie bijlage). Dit verslag werd verspreid naar de 

leden van de Schoolraad. De OV mag hier feedback op geven (opmerkingen? bedenkingen?). Deze kunnen 

we aan de voorzitter van de schoolraad overmaken. 

Volgende vergadering van de schoolraad: maandag 22/02. 

10. Varia (deel1)  

- Schoolfeest: het is momenteel nog helemaal niet te voorspellen of het schoolfeest dit schooljaar 

zal mogen doorgaan. Normaal was er vorig schooljaar een musical gepland (wat ook werd 

geannuleerd owv corona). Als het schoolfeest dit schooljaar toch mogelijk zou zijn, dan zal het ook 

dit concept (musical) worden, omdat de voorbereidingen hiervoor reeds getroffen werden. We 

kunnen een volgende OV-vergadering bekijken wat hiervoor door de OV evt. voorbereid dient te 

worden. 

 

TE, VB en SV verlaten de vergadering om 20.48u 

 

 

DEEL 2 (OV) 

1. Multimedia 

/ 

2. Financieel overzicht oktober en november 2020 

⚫ Inkomsten oktober 2020: 6312.8 €, waarvan 1298.8€ (opvang), 4954€ (vlaaienslag), 60€ (verkoop t-

shirts en fluo-vestjes) 

⚫ Uitgaven oktober 2020: 1453.75 €, waarvan 613.93€ (opvang), 64.3€ (kadootjes jarige kleuters), 

218.5€ (verzekering bestuudersaansprakelijkheid), 8.1€ (aangetekende zending), 24.88€ 
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(bankkosten), 400€ (fotograaf), 49.35€ (achtergebleven rekening sint vorig schooljaar), 74.69€ 

(attenties dag van de leerkracht) 

⚫ Inkomsten november 2020: 1540.73€, waarvan 1450.4€ (opvang), 76€ (vlaaienslag), 14.33€ (sport-en 

spelmateriaal) 

⚫ Uitgaven november 2020: 3927.83€, waarvan 533.8€ (opvang), 3017.5€ (vlaaienslag), 246.14€ 

(sport- en spelmateriaal), 130.39€ (sint) 

 

Opmerkingen 
- De vlaaienslag heeft ons 2.300 euro opgeleverd, wat een mooie winst is.  
- M.b.t. de opvang: inkomsten blijven toch een heel stuk achter ten opzichte van vorig schooljaar.  In de 
maanden september-oktober-november hebben we dit jaar voor 2.900 euro aan inkomsten en dat was 
vorig schooljaar in dezelfde periode 5.100 euro. 
 
Het is nog af te wachten wat de rest van het schooljaar nog zal brengen maar het zal niet eenvoudig zijn om 
per saldo de 5.000 euro te verdienen die we dit jaar voorzien hadden.   
Vooral aan de opvang gaan we veel inkomsten verliezen door de corona-maatregelen. Anderzijds zijn er  
sportactiviteiten en zwemlessen geschrapt, die we dus niet zullen moeten betalen.   
  

3. Varia  (deel 2) 

Geen varia 

 

 

De vergadering wordt afgesloten om 20:50. 
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4. Volgende vergadering: 

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

doorgaan op dinsdag 12-01-2021. Deze vergadering zal opnieuw online via Microsoft Teams doorgaan. 

 

Agendapunten voor volgende werkvergadering: 

Deel 1 (OV + leerkrachten): 

1.   Goedkeuring van de agenda 

2.   Goedkeuring van verslag vorige vergadering (di 08-12-2020)     

3. Voorbereiding schoolfeest 

4. Schoolraad           

5.   Opvang 

6.   Speelplaats 

7.   Varia: o.a. Cera-subsidies 

Deel 2 (OV): 

8.   Multimedia 

9.   Financieel overzicht 

10.   Varia OV: vraag van een ouder m.b.t. facturatiesysteem opvang 

11. Volgende vergadering 

 

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

oudervereniging (secretaris@ovthaegje.be). 

mailto:secretaris@ovthaegje.be

