
Oudercomite 24-03-2016 
 
Aanwezigen:  Iedereen  
Verontschuldigd:  de rest 
 
1. Zaklampenzoektocht 
Greet geeft een debriefing van de zaklampenzoektocht van 29/02: 

 De avond is goed verlopen. We hebben alleen maar positieve reacties gehad. 
 Het goeie weer was ook van de partij 
 Het was dit jaar mogelijk om alle activiteiten in het bos te doen 
 Workshops na de act werden ten zeerste geapprecieerd door de kinderen alsook 

door de ouders die dan nog verder konden babbelen 
 Hoewel het niet de bedoeling is om winst te maken, werd er toch redelijk wat 

winst gemaakt 
 Puntjes ter verbetering voor volgend jaar: 

o Meer Blonde Grimbergen,  
o Minder soep 
o Meer hotdogs 

 
=> volgend jaar weer opnieuw. Het zal wel dan de laatste keer voor Greet zijn 

 
2. Olé ik doe mee 

 De oproep werd gepubliceerd op de website van de school alsook per mail aan 
alle ouders verstuurd 

 Alle vrijwilligers werden ook aangeschreven met de expliciete vraag om zich uit 
te schrijven als ze niet meer wensten te helpen.  

 Veertien nieuwe vrijwilligers hebben zich gemeld 
 
3. Paasontbijt 

 Alles is klaar voor de volgende dag 
 De oproep is per mail aan de helperspoel. Ipv de normale papieren formulieren 

werd nu gevraagd om een google document in te vullen. 
 45 Helpers hebben zich gemeld: dit is minder dan vorig jaar, maar toch nog 

ruimschoots genoeg 
 In tegenstelling tot anders dat de 1e kleuterklas in de klasjes eet, zullen deze nu 

verdeeld worden over de refter en de feestzaal 
 
4. Website/ICT 
Het eerste ontwerp van de nieuwe website van de school is ontvangen en de 
commentaren werden reeds overgemaakt aan de webdesigner.  
 
Het ICT initiatief van de school is echter veel ruimer dan enkel een nieuwe website: 

1. Platform voor communicatie met ouders, waarbij de school algemene of 
meer gerichte (bijv. enkel 4e leerjaar of slechts 1 bepaalde klas) mails kan 
versturen. De school zal ook navraag doen over wie er de mails wilt 
ontvangen 

2. Elke klas eigen blog om gemakkelijk met de klas te communiceren 
3. Apart platform voor communicatie tussen de leerkrachten 
4. De ICT infrastructuur in regel brengen 
5. Nieuwe ICT coördinator voor de scholengemeenschap zal zorgen dat de IT 

geharmoniseerd wordt binnen de scholengemeenschap  



6. 3 klassen zonder digitale borden krijgen dit jaar ook een digitaal bord 
7. Versterking intern draadloos netwerk nodig 

 
5. KIVOWE 
Er kan geen stand van zaken ivm KIVOWE gemaakt worden: 

 Geen informatie over Kivowe want Greet niet meer uitgenodigd voor meetings 
want vergaderingen altijd gedurende de dag 

 Geen feedback over wintermarkt 
 Onduidelijkheid over toekomstige acties 

Op zich is dit geen probleem want KIVOWE is een initiatief van de school, maar het OC 
zou toch graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt en niet enkel dienst doen in 
geval van nood.  
 
Directeur Koen zal informeren naar een stand van zaken.  
 
Ter informatie: de talentenshow van 15/04 staat los van Kivowe en is volledig 
georganiseerd door het 6e zelf. 
 
6.  Zomerfeest 
Er kan ook geen stand van zaken van het Zomerfeest gegeven worden (behalve de 
datum zijnde zondag 5 juni): 

 De laatste vergadering vond plaats in februari, maar niemand van het OC kon 
aanwezig  zijn 

 Er is geen feedback van de leraars gekregen 
 
De communicatie tussen de leraars en het OC dient bijgesteld te worden 
 
 
Voorstel Bier:  
Het voorstel van Axel om een eigen Prinsenhof bier te laten brouwen werd weer met 
veel enthousiasme onthaald (het gaan degusteren om de keuze van het bier te bepalen 
vond nog meer bijval) 
 
Directeur Koen vind het een schitterend idee, maar deelt mee dat de school volgend jaar 
150 jaar bestaat en dat het een leuk idee zou zijn om bij deze gelegenheid een eigen bier 
te brouwen. Er werd unaniem beslist om dit idee van directeur Koen bij te treden.  
 
7. Speelplaats 
Roel brengt verslag uit over de vorderingen ivm de heraanleg van de speelplaats voor 3-
4-5-6: 

 De speelplaats is gedigitaliseerd 
 De vraag van directeur Koen voor een sportkooi (vooral voetbal + basket) wordt 

gehonoreerd 
 Voor de rijen zou er eventueel ook minder plaats nodig zijn omdat er momenteel 

een experiment loopt waarbij de kinderen 3-4-5 en 6 bij tweede bel onmiddellijk 
naar de klas gaan en niet meer in rijen wachten op de leraar. Alleen de rij voor 
turnen zou dan nog nodig zijn.  

 De afwatering dient verbeterd te worden zodat bij hevige regenval het afdak niet 
meer onder water loopt.  

 Een voorstel tot plan werd opgemaakt en aan de leraar van de tuinbouwschool 
overhandigd.  



 Na paasvakantie zou hij aan plan kunnen beginnen en daarna kunnen we de 
implementatie faseren…. 

 
8.  Werken Gemeente 

 Blok H met al zijn problemen:  
o in de paasvakantie zouden de deuren veranderd worden door 

brandwerende deuren 
o er vond een rondgang plaats met iemand van de gemeente alsook met de 

preventieadviseur van de school waarbij een aantal actiepunten werden 
herbevestigd: stookplaats veilig afsluiten, vluchtwegen in orde brengen, … 

o De schouw zal de Gemeente zelf herstellen, maar eerst zal de Gemeente 
overal de bomen snoeien (reden: de gemeente heeft 1 hoogtewerker en 
die gebruikt ze ook voor de snoeiwerken) 

 Werk gaat traag maar toch vooruit 
 Grote Poort tussen de weg en de parking van de schepenen en de burgemeester: 

ondanks herhaaldelijk aandringen is deze poort bijna altijd open. De poort van de 
school moet altijd open en dicht gedurende de dag, die van de gemeente zou 
moeten worden gesloten. 

 Trapneuzen zijn voorzien van antislip 
 De schoolbussen op de Prinsenstraat zorgen voor ochtendfiles en dat zou 

vermeden moeten worden. Volgens de gemeente zouden de bussen op de parking 
van de Sporthal moeten staan. Dit lijkt praktisch onmogelijk, gezien de bussen de 
korte bochten niet kunnen nemen. De school zal de busmaatschappij vragen om 
bij de volgende gelegenheid te parkeren in de inham aan immo Toye en het café. 

 
9.  Verkeersplatform 
Het verkeersplatform van Grimbergen werd gecontacteerd met de volgende vragen: 

 Meer verlichting zebrapad 
 Snoeien planten langs de school  
 Duidelijker aangeven dat men een school nadert 

 
Volgende werken werden wel al uitgevoerd: 

  De volle witte lijn aan de knuffelzone werd opnieuw aangebracht. Wij willen alle 
weggebruikers eraan herinneren dat deze lijn niet overschreden mag worden. 
Een U-bocht vanaf de knuffelweg richting Spaanse Linde is dus niet alleen bij wet 
verboden, maar brengt andere weggebruikers in gevaar. De straatverlichting is 
LED geworden en dat geeft toch de indruk beter te zijn 

 
1O. VCOV 
Twee onderwerpen geselecteerd: 

1. Digitale privacy: ouders en leraars een voorbeeldfunctie 
2. Omgaan met stress en emoties bij kinderen 

Er werd unaniem gekozen voor omgaan met stress en emoties. Deze uiteenzetting zal op 
24  mei doorgaan.  
 
12.  Varia 

 Fietsexamen 22/04: helpers gezocht om alles veilig te laten verlopen en de 
fietsers te beoordelen. 

 Voor de ouders die hun schoolrekeningen wensen te domiciliëren : stuur een 
mail naar het secretariaat (secretariaat@vbs-prinsenhof.be) met de vraag tot 
domiciliëring, en vermelding van de namen van de kinderen en de bankrekening 

mailto:secretariaat@vbs-prinsenhof.be


voor de welke de domiciliëring mag gelden. De school zal dan het mandaat 
opmaken en de regelingen treffen met de bankinstellingen. De ouders krijgen 
hier een bewijs van via mail. 

 Schoolkalender: Pamela zal het commerciële voor haar rekening nemen, Pieter 
zou het design doen, maar door drukke professionele  bezigheden zal dit niet  
lukken. Caroline, de vrouw van Bart  zal het volgend jaar nog een keer opnemen  

 Wij ontvingen een aantal opmerkingen over de wijziging in het zwemrooster. De 
meeste klassen gaan nu minder frequent zwemmen. Het zwemmen wordt,  
volledig betaald door de school zelf, niet door de ouders. De wijziging in het 
zwemrooster is ingegeven door advies van de pedagogische begeleiding : De 
nadruk van het leren zwemmen ligt nu in het 3de leerjaar, er zijn minder maar 
wel langere zwembeurten (40 minuten ipv 30 minuten) Er zijn meer lesuren LO 
voor de andere bewegingsactiviteiten. 

 
13. Herfstfeest 
Voor het herfstfeest werd er gebrainstormd in twee groepen, waarbij de ene nadacht 
over het culinaire aspect en de ander over het concept zelf. Dit leverde volgende 
resultaten: 
 
Culinaire Aspect 
Meest enthousiasme voor 

 Italiaanse herfst: pasta-aanbod: spaghetti, macaroni, Veggie 
 Vlaamse herfst: mossel/stoofvlees/Friet 
 Kippen- en ribbetjesfestijn  
 Herfst BBQ met buffet 

Andere ideeën 
 Paella 
 Ontbijt/Brunch 
 Pensenkermis 

Voor het prepareren van de maaltijden werd geopperd/gedacht aan 
 Te vragen aan de beenhouwers met kids op school (Van Damme, Cornelissen, ….) 
 Kristof Begijn (papa van o.a. Robbe in 3de leerjaar) 

 
Concept 

 Brunch 
 Kaas- en wijnavond 
 Familiedag (Prinsenhof palmt Planckendael in) 
 Salons Prinsenhof : desserts, ijs, pannenkoeken 
 Dansfeest : T Dansant 
 Streekgerechten 
 KinderenNietToegelaten-fuif 
 Oktoberse bierfeesten met choucroute 
 Sportdag, sportieve dag 
 Springkastelen festival 

 
-************- 

 


