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 Deelnemers: 
✓ OC:  Anne-Julie, Ann, Anja, Christophe, Elsie, Joelle 

H., Kathy, Kim, Kristin, Sara, Nils, Sabrina, Tanja, 
Yves, Frederik, Kristiaan, Vicky, Joris, Peter 

✓ Directie: Koen, Elke 
✓ Gast: Herman De Cnijf (voorzitter van het 

schoolbestuur) 
 

Afwezigen: 
Sofie M., Rudy, Joelle L, Anne-Sophie, Gjulijeta, 
Jannik, Koen, Shari, Sam  

 
 

VERSLAG 
 
        Schoolbestuur update  Herman De Cnijf  voorzitter van het schoolbestuur 
 

- Inschrijvingen: aanmeldingsdossier VBS Prinsenhof vs Gemeente Grimbergen 
Vorig jaar werd wederom gekampeerd voor de inschrijvingen van de nieuwe leerlingen. 
Dit ging gepaard met veel media-aandacht. Deze feiten hebben de school ertoe aangezet 
om voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 een systeem op te zetten om 
kamperen te vermijden. De school heeft hiertoe een dossier ingediend bij Commissie 
Leerlingenrechten. Tegelijkertijd heeft de school samengewerkt met de Gemeente 
Grimbergen om een gezamenlijk systeem voor alle scholen van groot Grimbergen op te 
zetten. Er werd een overeenkomst hieromtrent bereikt. De criteria voor toegang tot de 
school zijn in afnemende volgorde van bepaling:  

o de vrijheid van keuze van onderwijs: je kiest zelf voor de school waar je naar toe 
wilt gaan,  geen verplichte toewijzing.  

o Afstand tussen thuisadres en school 
o Afstand tussen werk en school 

Door acties van de Minister van Onderwijs om een systeem op te zetten voor heel 
Vlaanderen, is dit dossier is nu “on hold” tot 15 januari. De enige zekerheid voor volgend 
jaar is dat er een voorrangsregeling voor broertjes/zussen alsook kinderen van personeel 
gaat zijn. Voor de rest is er geen zekerheid, zelfs niet over de datum waarop de 
inschrijvingen van start zouden gaan.  
 

- Blok H in relatie tot gemeente Grimbergen  
De school heeft de Gemeente officieel in gebreke gesteld voor het gebrekkige onderhoud 
van blok H (e.g. vochtinsijpeling, slechte luchtkwaliteit). De school huurt het gebouw van 
de Gemeente en het is de taak van de Gemeente om zich als een goede huisvader zorg te 
dragen voor de staat van het gebouw.  
De school stelt voor om een oplossing voor de slechte luchtkwaliteit te pre-financieren. 
De voorwaarde voor de prefinanciering is dat de school van de Gemeente schriftelijk de 
toezegging krijgt voor dat de werken mogen worden uitgevoerd alsook dat de Gemeente 
zich engageert om het voorschot terug te betalen.  
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- Aanbesteding verbindingsgebouw en zolder zusterhuis  
Verbindingsgebouw 
De eerste aanbesteding voor het verbindingsgebouw heeft geen respons opgeleverd. 
Door het uitblijven van een respons, mag de school nu zelf onderhandelen met 
aannemers naar keuze. De school heeft via deze procedure drie aannemers 
gecontacteerd en twee prijzen gekregen. De school heeft dan uit deze twee aannemers 
één gekozen die de werken mag uitvoeren. Er dienen nog een aantal formaliteiten 
vervuld te worden vooraleer de bouw definitief kan worden toegewezen.  
De bedoeling zou zijn om na de winter te starten. De werken zouden ongeveer een jaar 
duren. Tijdens de werken zal de knuffelweg niet beschikbaar zijn en zal er een alternatief 
voorgesteld worden.  
 
Naar aanleiding van de werken zal de knuffelweg ook heraangelegd moeten worden. Hoe 
dat dit er gaat uitzien, is momenteel nog niet duidelijk. 
 
Renovatie zolder Zusterhuis 
Eens AGION haar groen licht gegeven heeft, kunnen de werken gegund worden (er 
hebben 2 aannemers een prijs ingediend). De renovatie omvat het omvormen van de 
zolder tot 1 grote ruimte alsook het isoleren van het dak.  
Wanneer de werken zouden beginnen, is nog niet zeker.  
 

- Dossiers rond pesten op school 
Samen met CLB, zorgcöordinatoren, schoolarts, ouders van gepeste alsook pestende 
kinderen, mensen van de nabewaking en directrice Elke werd met de volledige steun van 
het Schoolbestuur een traject uitgewerkt om  pesten tegen te gaan. Belangrijk hierbij is 
dat alle gevallen van pesten gemeld worden. Er zullen brievenbussen op de speelplaats 
geplaatst worden zodat de kinderen alle problemen, eventueel ook anoniem, kunnen 
melden. 
Een andere maatregel om pesten te voorkomen is dat, tijdens de nabewaking, de 
kinderen geen toegang meer hebben tot het speelbos alsook de ruimte achter de chalets. 
Dit beperkt enorm de mogelijkheden om te pesten buiten het zicht van het toezicht. 
Tevens is er door herschikking van de taken extra toezicht op de speelplaats van 4 tot 6. 
 

- Visie Schoolbestuur op Prinsenhof 
Elk kind moet ingeschat en zo veel mogelijk onderwezen worden op zijn eigen waarde, 
dit geldt voor zowel de zwakkere als de sterkere kinderen. De bedoeling is dat iedereen 
mee kan en de nodige ondersteuning krijgt.   
In de toekomst zal er ook terug meer aandacht naar Frans gaan.  In het 5e en 6e wordt er 
klasoverschrijdend gewerkt, waarbij de verbale vaardigheden worden onderwezen door 
die leerkrachten die van thuis uit franstalig zijn.  
 
De herbekeken visie zal ook weergegeven worden in de visietekst die de school aan het 
updaten is.  
 
 
De voorzitter dankt Herman om de bovenstaande uitleg.   
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OC WERKING 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering:  

Rechtzetting:  drinkflessen werden meegegeven met 1ste kleuterklas (niet onthaalklas) en 
1ste leerjaar. Het verslag van OC1 werd goedgekeurd  

▪ Werkgroep bezetting 

De bezetting van de verschillende werkgroepen wordt overlopen.  

OC activiteiten: 

▪ Herfstfeest  (directie/feestcomité) :  

De oproep om te komen helpen wordt wederom gelanceerd. Er is vooral een tekort aan 
opdienende helpers op zondag. 

▪ OC Recepties:  

Receptie eindjaar (Juni2018) : Het OC dankt de organiserende ouders van de BBQ voor het 
financiële steuntje voor het OC alsook de Cornet flessen die werden achtergelaten.  Er werd 
door hen ook een centje overgeschreven naar een goed doel: BOAS VZW (www.boasvzw.be), 
een zwemclub in Meise voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. 

▪ Jaarboek  (Anja/Nils) 

Het jaarboek heeft dit jaar iets langer geduurd doordat het hele boek onder handen is 
genomen en in een fris alsook eigentijds jasje is gestoken. Het wordt eerstdaags uitgedeeld in 
de klassen.  

▪ Dag van de leerkracht (Ann) 

Er hebben zich 9 vrijwilligers gemeld om tijdens de speeltijd de taken van de leerkrachten 
over te nemen. De attenties zullen aan de leerkrachten worden gegeven.  

Aangezien het totale bedrag privé werd voorgeschoten teneinde alles tijdig klaar te hebben, 
zal deze som van de rekening van het OC naar deze persoon worden overgeschreven.  

▪ Verkeersveiligheid (Kristin)  

De werkgroep is een eerste keer samengekomen en heeft veel ideeën. De invulling en 
eventuele uitvoering is een werk van lange adem dat samen met de directie alsook het 
schoolbestuur en de gemeente zal gebeuren.   

Eventuele ideeën van ouders zijn zeker welkom en kunnen naar het adres 
oc.vbsprinsenhof@gmail.com gestuurd worden.  
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▪ Wafelslag 

De wafelverkoop wordt weer door Rudy gedaan en zal midden december starten.  

 
 

Varia 

• GDPR  

De impact van deze Europese Regulering op de werking van het OC dient bekeken te worden. 
Eventuele vrijwilligers om  het OC hierbij te helpen kunnen zich melden.  

• EHBO cursus 

Anja en Kathy bekijken of we in samenwerking met een derde partij een EHBO cursus kunnen 
organiseren en dit zal volgende vergadering besproken worden.  

 
 

Rondvraag 
- Schoolfotograaf: organisatorisch verliep niet alles van een leien dakje. De bestellingen van de 

foto’s zullen wederom via het internet verlopen.  
- De toestemmingen in verband met privacy van foto’s zijn in verwerking.  

 
Volgende vergadering : donderdag 29 november 
 
 
  
 

 
BELANGRIJKE WIJZIGING DATUM ZOMERFEEST naar 26 Mei 
 

Kalender 
  

OC openingsrecepties : 4 en 6 september OC 4 : donderdag 24 januari 

OC 1 : donderdag 13 september OC wafels afhalen : eind januari  

OC 2 : donderdag 4 oktober OC 5 : donderdag 21 maart 

Dag van de leerkracht: 5 oktober OC paasontbijt 5 april 

Herfstfeest : 7 oktober OC 6 : donderdag 16 mei  

OC 3 : donderdag 29 november Zomerfeest : 26 mei     ( WIJZIGING ) 

OC wafelverkoop start: december OC diner : 14 juni 

  OC eindrecepties : 21 en 27 juni 
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               Wil je ons helpen? 

 
Voor onze activiteiten zoeken we vaak extra hulp. Wil je graag eens helpen? Geef je op als helper en we nemen contact 
op.  Stuur mailtje naar oc.vbsprinsenhof@gmail.com 
 
 
 

               OC lid worden? 
 
Wil je graag actief betrokken zijn, vergaderingen bijwonen en mee activiteiten organiseren? join us ! We zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die ons leuk team willen vervoegen.  
Stuur mailtje naar oc.vbsprinsenhof@gmail.com 
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