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1. Wafelverkoop 

De omzet van de wafelverkoop op basis van de bestelformulieren evenaart het record 
van vorig schooljaar. Mits een goede naverkoop kunnen we dit record zelfs breken! 
Een dikke merci aan alle ijverige verkopers en kopers! 
 
Om de verkoop in goede banen te leiden, zijn volgende helpende handen nodig: 
Maandag  

 7:00: ploeg nodig voor dozen in ontvangst te nemen 
 15:15-16:30: 3 ploegen van 2 personen 
 16:30 – 18:00: 2 ploegen van 2 personen 

 
Dinsdag  

 Ochtendshift: om 8:00: Rudy neemt die op zich 
 15:15-16:30: 2 ploegen van 2 personen 
 16:30 – 18:00: 2 ploegen van 2 personen 

 
De problematiek van de mensen zonder bestelformulieren wordt besproken . Een 
efficiënte werkwijze wordt vooral bepaald door de hoeveelheid helpers die zich 
aanbiedt. Op de dag zelf zal dan ook gekozen worden voor de beste aanpak hieromtrent.  
 
De lijst voor helpers wordt rondgegeven. Rudy zal ook nog rondmailen naar alle leden 
OC met de vraag om te komen helpen. 
 
2. Zaklampen 19/02 

De werkgroep zaklampenzoektocht lichten de activiteiten van die avond toe: 
 Concept is uitgewerkt en in orde: er wordt samengewerkt met Circolito, een 

circusschool uit Mechelen 
 Er zijn zoals gewoonlijk activiteiten in het bos en op de school: 

o De bosactiviteiten beginnen rond 18u15/30 
o Op school dient de kassa bemand te zijn vanaf 18:00 
o Op school zal Circolito ook workshops organiseren na afloop 

 
 Er zijn nog helpers nodig: 

o In het bos is het niet mogelijk om met Circolito te werken omdat er anders 
te veel tijd verloopt tussen de activiteiten in het bos en op de school. 
Hierdoor zijn er in het bos ook helpers nodig. Leerlingen uit 5 en 6 kunnen 
eventueel wel helpen, maar bij elke activiteit dient ten minste 1 
volwassene te staan.  Lijstje wordt rondgegeven 

o Aan de kassa zijn er ook nog helpers nodig.  
Lijstje voor helpers wordt rondgegeven.  



Ondertussen hebben we weer een schitterende editie van de zaklampentocht achter de 
rug! 

 Zoals steeds hadden we geluk met het weer! 
 Zoals steeds daagde het publiek in grote getale op (300 inschrijvingen!) 
 Nog meer dan ooit draaide de organisatie als een geoliede machine! 
Dank aan alle helpende handen vanuit het OC en de ouderpoel, en vooral dank aan alle 
enthousiaste deelnemers!! 
 

3. Helperspoel 
Peter zal de huidige poele van helpers aanschrijven met de vraag of ze nog willen 
helpen. Bovendien zullen er briefjes in de boekentas meegegeven worden om ouders op 
roepen om zich op te geven als vrijwilliger.  
 
 
4. Kivowe 
Er is geen duidelijk zicht op de stand van zaken voor de activiteiten van Kivowe. 
Normaal gezien is alles in orde, maar niemand van de vrijwilligers heeft een bevestiging 
gekregen of de aangeboden hulp nodig is noch om hoe laat en waar de vrijwilligers zich 
dienen aan te melden. Dit wordt meegenomen als werkpunt voor komende activiteiten. 

 
5. Zomerfeest/herfstfeest 

Brainstorm zomerfeest heeft plaatsgevonden 
 Het zomerfeest zal plaatsvinden op de eerste zondag van juni (5/06) 
 Ipv een grote tent, zullen er meerdere, middelgrote tentjes geplaatst worden 
 Kleine eetstandjes zullen voor de nodige versnaperingen zorgen 
 Het thema van het zomerfeest zal meer met het jaarthema van de school gelinkt 

worden 
 

De KWB heeft gevraagd om met een standje op het schoolfeest aanwezig te mogen zijn. 
Is zeker iets om over na te denken.  
 
Gezien de voorbereidingen van het Zomerfeest, heeft werkgroep nog niet overlegd over 
het komende Herfstfeest. 
 
6. Werkgroep feesten  

Gezien Ann en Christine er volgend jaar mee stoppen en Kristien minder tijd heeft voor 
de organisatie, dient zich de vraag op wie hier de leiding in deze groep zal opnemen. 
Misschien dat de tijd door natuurlijke selectie een leider zal baren… 
We hebben alleszins het volste vertrouwen in de nieuwe leden die zich aansloten bij de 
werkgroep 
 
7. Prinsenhof Bier 
Op vraag van Axel wordt er gepolst naar het enthousiasme van het OC voor het 
brouwen van een zelf te ontwerpen bier om het zomerfeest te schenken.  Gezien het 
enthousiasme zal Axel gevraagd worden hiervoor een financieel plaatje van te maken. 
Er dient wel gepolst te worden of dit geen problemen bij de huidige brouwers zou 
kunnen opleveren.  

 
 



8. Speelplaats 
Samen met de aangesproken tuinbouwschool zag de planning tot nu toe zag er als volgt 
uit: 

 Eind februari: plan ontwerpen 
 Uitvoering volgend schooljaar 

Probleem is echter dat de leraar die de plannen maakt al sinds begin januari afwezig is 
en er geen duidelijkheid is over zijn terugkeer.  
 
De leraar in kwestie heeft al meerdere speelplaatsen ontworpen. Wat voor hem 
belangrijk is, is zo veel mogelijk input over hoe iedereen de indeling van de speelplaats 
ziet om dat te gebruiken als startpunt.  Er wordt besloten dat de Werkgroep 
Infrastructuur de reeds verzamelde input van lerarenkorps en leerlingen verwerkt en 
dit dan meedeelt aan de ontwerper.  
 
Vooraleer er echter kan worden ontworpen is er een CAD-plan (Computer Aided Design 
(dank u Peter)) van de speelplaats nodig.  Zulk een plan bestaat niet.  Ook dient er een 
duidelijk idee te zijn over “hoe alle leidingen lopen”.  Het uitgewerkte plan zal dan door 
de tuinbouwschool worden aan gelegd.  
 
De vraag van de voorzitter(die graag al een keer met zijn spierballen zou rollen) om al  
zitbanken aan te kopen en natuurlijke schaduw zelf te verzorgen vooraleer het plan hier 
is, is door de nog grotere spierballen van het OC verworpen met de redenering: een plan 
klaar hebben is ook al spieren tonen. Eens het plan er is, kunnen de nodige aankopen 
dan al gedaan worden.   
 
Het dossier zal gerevalueerd worden tijdens de vergadering van april.  
 
 
9. Werken gemeente 

Volgende vooruitgang wordt in dit dossier meegedeeld: 
 Er is een externe firma aangesteld voor de elektrische installaties  
 Voor de brandveiligheid zijn er al een aantal werken uitgevoerd 
 Een controlebezoek van de brandweer is aangevraagd met de bedoeling om dan 

de geformuleerde opmerkingen op te nemen  
 Voor het vernieuwen van het dak heeft de gemeente 230.000 EUR in haar budget 

van 2016 opgenomen. Voor de herstelling dient wel een openbare aanbesteding 
te worden gedaan.  

 De schouw vooraan aan het gebouw XXX zal op het einde van de winter door de 
gemeente zelf hersteld worden 

Het OC is blij om te zien dat de gemeente in dit dossier doordrongen blijk te zijn van de 
ernst van de situatie en hiertoe ook de nodige dingen onderneemt.  
 
Er is al vooruitgang geboekt, maar nog niet alle punten zijn behandeld. Voor die punten 
blijft het Schoolbestuur druk uitoefenen. 
 
 
 
10. Punten van vorige vergadering 

 Website: Externe firma is bezig met website + mailsysteem 



 Warme maaltijden: de problematiek werd aangehaald 
 Vuilbakken toiletten: probleem opgelost 
 Laptops KBC: 3 laptops zijn gratis geleverd (met uitzondering van de 

leveringskosten die het OC betaald heeft). De laptops dienen nog wel van de 
nodige besturingsystemen voorzien te worden 
 

 
11. Communicatie 

Het OC geeft blijk van haar vreugde over mooie voorbeelden verbeterde communicatie 
 Brief ongeluk busuitstap 3e leerjaar is een goed voorbeeld 
 Aankomst Durbuy werd gemeld op de website van de school 

 
Varia 

 BBQ 3e kleuterklas: de BBQ van de 3e kleuterklas in juni 2015 heeft een overschot 
van 707 EUR. Dit geld is overgemaakt aan het OC met de stipulering dat: 

o De ene helft van het geld is voor het OC 
o De andere helft is voor de school uit te geven aan de aankoop van 

spelletjes en dvd’s voor de nabewaking 
 25 jaarboeken zijn nog beschikbaar: deze zullen aan Gerda bezorgd worden. 
 Betalingsproblemen ouders: de school heeft hiervoor een discrete aanpak 

ontwikkeld die behouden blijft. 
 Veiligheid:  de aanduiding van de aanwezigheid van een school in de 

Prinsenstraat is zeer slecht. Bovendien is het in de wintermaanden ook zeer 
donker ter hoogte van de school, met name zijn de zebrapaden slecht zichtbaar. 
Op de aanvraag van een individuele ouder voor extra verlichting aan het 
zebrapad, heeft de gemeente een kafkaiaans antwoord geformuleerd 

 Jo zal het verkeersplatform Grimbergen hierover aanschrijven 
 Er dient ook nagedacht te worden over evt extra maatregelen 

 
-********- 


