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Verslag OC 1 

 
Datum: 19Sep2019 

 
 

 Deelnemers: 
✓ OC:  Nils, Anja, Joëlle H. , Shari, Sabrina, 

Christophe, Anne-Sophie, Elsie, Tanja, Kathy, Yves, 
Frederik, Ann, Kristien, Kim, Sara, Jannik, Lien, 
Bénédicte, Els, Perrine, Erik 

 
✓ Directie: Koen Gevers  

 
  Gasten: Herman de Cnijf (voorzitter schoolbestuur) 
                Roel Thomas (schoolbestuur) 
                Aurelie Gerth (ouder) 
                Ouders van 5de Leerjaar 
       
 

Afwezigen: 
Verontschuldigd: Directeur Elke  
Kristiaan, Joelle L. Gjulijeta, Koen G., Katleen, 
Joris, Vicky 

 
 

Verslag  
    
    OC werking 

• Verwelkoming nieuwe leden: Lien, Benedicte, Els, Perrine, Erik  
                                                      Kathleen (niet aanwezig) 
 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Werkgroepen/OC activiteiten: 
 

• Evaluatie Recepties/infoavond (Nils)    
Goed verlopen, tevreden met opkomst voor infomoment 
Voorstelling OC werking en verkeerswerkgroep zeer goed onthaald 
Verschillende nieuwe leden (3), werkgroep medewerkers (4)en helpers (19) hebben zich aangemeld 
waarvoor dank! 
Tip voor volgende keer: gebruik van micro 

• Helperspool (Nils)      
Programma Mailchimp (overdracht van Peter die OC verlaten heeft) 
Kim heeft interesse om dit in de toekomst te beheren 

• Jaarboek/sponsoring (Anja)    

Laatste aanpassingen worden uitgevoerd. Kalender kan per eind september verdeeld worden. 
25 sponsors voor een bedrag van 3925€ 
Bedankt Anja voor al het werk! 

• Dag van de leerkracht (Ann) 
op donderdag 3/10 zorgt het OC voor een kleine attentie voor de leerkrachten en  
nemen we met een aantal vrijwilligers het toezicht over tijdens de middagspeeltijd. 

• Drinkbussen (Ann) 
Drinkbussen werden uitgedeeld in onthaalklas en 1ste leerjaar 
Stimuleren van drinken van water in herbruikbare fles wordt hiermee aangemoedigd. 
1 factuur werd betaald de andere is ontvangen en wordt weldra betaald 
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• Overlopen bezetting en jaarplanning van de werkgroepen 
 
» Werkgroep PR   
Facebook 204 volgers, we zouden dit jaar meer ouders/volgers willen bereilen 
Facebook zal gebruikt worden om herinnering te delen (op basis van informatie van school) 
Op de FB van het OC zullen events gecreëerd worden. 
PR team zal via school informatie kunnen delen op de nieuwe elektronische school valven  (die werd gedaan 
om OC1 vergadering aan te kondigen. Kan er iets gelijkaardig aan kleuteringang komen? 
Volgende vergadering brengt iedereen groene polo mee voor groepsfoto 
Voorstel om alle foto’s op google foto te verzamelen 
Ledenlijst OC en werkgroep-lijst worden aangepast op schoolwebsite 
Nils stuurt deze door naar PR groep. 
Bedoeling is om de facebookpagina van de school terug te openen 
 
» Werkgroep Wafelverkoop  (overdracht) 
Rudi heeft OC verlaten en zal alles overdragen aan Joelle en Christophe.  
Samenkomst wordt gepland 
 
» Werkgroep Verkeer  
Er zullen sensibiliserings-filmpjes met kinderen opgenomen worden 
Eerste flyer-actie was succes 
In oktober volgt nog een overleg met de gemeente  
 
» Werkgroep Paasontbijt  wordt tijdens volgende OC vergadering besproken wegens tijdsgebrek 
 
» Werkgroep Zaklampentocht  
Er werd alvast een datum geprikt voor onze volgende zaklampen-zoektocht: 14 februari 
 
» Werkgroep Zomerfeest   
Oproep voor helpers voor de organisatie van het Zomerfeest.  
Werkgroep moet snel contact opnemen met gemeente ivm tafels, stoelen en podium.  
Verdere details worden tijdens de volgende vergadering besproken 

Varia 

• Bibliotheek (Aurélie Gerth , ouder) 
De kinderen van Prinsenhof gaan regelmatig naar de bibliotheek in de Charleroyhoeve. 
Er zijn plannen dat deze bibliotheek verhuist naar Strombeek, waardoor de uitstap / beweging en de ervaring 
om zelf boeken te kunnen kiezen in een bibliotheek wegvalt. 
Mama Aurélie Gerth stelt voor om een petitie op te starten. 
De school is zelf officieel nog niet op de hoogte gesteld door de gemeente. 
Een bibliotheek op school opstarten is geen optie wegens beheer en belang van regelmatige vernieuwing van 
het aanbod. Met de bus naar de bibliotheek gaan is eveneens geen optie gezien de bijkomende kost, 
waarvoor geen budget is en dit is niet milieuvriendelijk. 
 

• VCOV lidmaatschap 
Goedkeuring om lidmaatschap te vernieuwen  (geeft toegang tot informatie, voorbeelddocumenten,… en 
ook sprekers voor eventuele infoavond) 
Nils zal deelnemen aan info-avond ivm ouderparticipatie 
 

• Schoolfuif 
Budget voor ondersteuning schoolfuif wordt goedgekeurd: kosten DJ     
 

• Fotograaf 
Zelfde fotograaf als vorig jaar, bestellingen kunnen terug online geplaatst worden, Brief volgt 
Broers en zussen die niet op school zitten kunnen voor 8u30 op de foto 
 

• Volgende Investering OC: 
Na infomoment hebben ouders suggesties kunnen doorgeven. Deze moeten nog verwerkt worden.  
Ook OC leden kunnen uiteraard suggesties doen. Er wordt voorgesteld om fluo hesjes te voorzien voor de 
kinderen + eventueel voor OC leden voor tijdens activiteiten.  
Wegens volle agenda, zal dit agendapunt tijdens OC2 verder besproken worden.  
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• Korte rondvraag 
 

▪ Een ouder vindt dat er meer aandacht mag zijn voor muzikale vorming.  Directeur Koen laat weten dat er 
de afgelopen jaren zeer hard werd ingezet op muzische vorming. 

▪ TOP activiteiten: verantwoordelijke Kristin Valcke 
Ouders zeer tevreden met bevestiging na inschrijving 

▪ Voorstel om flyers die via boekentas worden meegegeven via een online platform te verdelen (ipv 
papier). 

 

• Update schoolbestuur Gast: Herman de Cnijf (voorzitter schoolbestuur), Roel Thomas (schoolbestuur) 
 
Groep ouders van het 5de leerjaar wonen dit deel van de vergadering bij. 

 
Toelichting ivm algemene vergadering van schoolbestuur:  

▪ ouders (3 verkozen OC leden + voorzitter), 
▪ vertegenwoordiging van leerkrachten,  
▪ vaste leden van het schoolbestuur 

 
▪ stand bouwwerkzaamheden verbindingsgebouw 

De bouw vordert goed, de volgende stap is het plaatsen van de ramen. Het wordt een transparant gebouw 
met veel glas wat zorgt voor een mooie doorkijk naar het bos. De kelder zal gebruikt worden als 
stockageruimte. Het gelijkvloers zal vooral voor opvang en als ingang gebruikt worden 
2 verdiepingen: werking van de school, gebruik door de klassen voor activiteiten waar meer ruimte voor 
nodig is.   
De ingebruikname is voorzien voor volgend jaar – rond zomerfeest 
Er zal een lift beschikbaar zijn (zeer belangrijk indien kinderen moeilijk trap op kunnen) 
Algemene opmerking: Er zullen nieuwe namen bedacht worden voor alle schoolgebouwen (ipv letter voor 
elk gebouw) 

 
▪ ingebruikname zolder zusterhuis 

werkzaamheden zijn klaar en gebouw is in gebruik (vergaderruimte) 
 

▪ overleg gemeente knuffelweg 
Oproep voor groep verkeersveiligheid: hoe kan er aangename knuffelweg georganiseerd worden na de 
werken? Het schoolbestuur zou graag samenzitten met OC verkeerswerkgroep om hierover na te denken. 
Het is de bedoeling om de voorkant van het gebouw zoveel mogelijk autovrij te houden.  
De voorkant moet in samenspraak met de gemeente aangelegd worden.  
Er wordt misschien nog een parkeerplaats voor gehandicapten voorzien. 
Opmerking OC lid: Een kiss & ride is belangrijk. Heel wat ouders geen andere keuze hebben dan met de 
wagen te komen gezien ze doorrijden naar hun werk. 
 
 

▪ overleg gemeente blok H  
 
In blok H, kampen 2 klassen met een ventilatieprobleem waardoor de luchtkwaliteit niet goed is.  
In blok H zijn 4 klassen (5lj /6lj en zorg) gehuisvest. Dit is het gebouw grenzend aan het gemeentehuis en is 
eigendom van de gemeente. De jeugdbeweging KSA is reeds verhuisd uit de onderste verdieping. De school 
huurt de andere delen van dit gebouw. 
 
Deze problematiek werd de afgelopen jaren door de school meermaals aangekaart bij de gemeente.  
 
Af en toe werd er wat oplapwerk uitgevoerd maar niets substantieel. Er werden werken uitgevoerd aan het 
dak om lek te verhelpen.  
 
Naar aanleiding van een verslag van de brandveiligheid heeft de  gemeente aanpassingen gedaan maar deze 
blijken onvoldoende. 
 
Ramen kunnen niet opengezet worden in 2 klassen.  Zelf uitgevoerde CO2 metingen toonden een probleem 
aan met de luchtkwaliteit.  
De aanwezige ouders vragen testresultaten en zijn bereid om verdere stappen te ondernemen; deze 
metingen werden niet uitgevoerd door erkende instantie. 
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De gemeente heeft zich niet gedragen als een goede huisvader, er werd bijgevolg een ingebrekestelling 
gestuurd naar de gemeente (verhuurder) door het schoolbestuur (huurder). 
 
De school was bereid het gebouw te kopen om het te renoveren en heeft dit laten weten aan het vorige 
gemeente bestuur. Dit werd mondeling toegezegd maar jammer genoeg ging de gemeente hier uiteindelijk 
toch niet op in. 
 
Er werd door de school geïnformeerd naar ventilatie toestellen: kostprijs +/- 25.000€ voor 2 klassen. Ook dit 
werd voorgelegd aan het vorig gemeente bestuur. Helaas zonder gevolg. 
 
Er is nu de voorbije maanden terug overleg met de nieuwe burgemeester en de schepen van onderwijs. 
 
De gemeente heeft plannen om het gebouw te slopen voor een nieuw gebouw voor gemeentediensten;  
dan moet er oplossing komen om klassen te huisvesten 
 
Ouders van 5de Lj en OC leden vragen actie op korte termijn.  
 
Ouders van 5de Lj doen een voorstel dat school metingen laat doen door Vincotte (of andere erkende 
instantie), indien resultaten slecht zijn zullen de ouders van de betrokken leerlingen zich beraden over 
verder acties ( pers / FOD). 
 
Het schoolbestuur zal nieuwe CO2 metingen laten uitvoeren door een erkende instantie. 
 
Morgen (20 september) vindt er opnieuw overleg plaats tussen de gemeente, vertegenwoordigd door de 
burgermeester en schepen Van Bree en een afvaardiging van het bestuur van het Prinsenhof. 
 
Ouders van 5de/6de en OC zullen op de hoogte gehouden worden door het schoolbestuur. 
 
Post vergadering nota:  het gesprek met gemeente op 20 september was constructief met mogelijke 
oplossing op korte en lange termijn.  Een brief werd gestuurd naar de ouders van 5de en 6de leerjaar. Het 
oudercomité en schoolbestuur blijven deze problematiek van zeer dichtbij opvolgen en hopen dat de 
voorgestelde oplossingen snel resultaat zullen opleveren. 
 
 

▪ stand fusie Ignatius - Scholen in beweging en OC 
Herman geeft stand van zaken rond de fusie.  
De fusie heeft minimale impact op het OC. Het OC zal blijven kunnen investeren in de school zelf. 
Een overleg vergadering met bestuur, afvaardiging van OC en leerkrachten blijft bestaan maar onder de 
noemer ‘schoolraad’. 
 

 
 

 
 
De volgende vergadering staat gepland op 14 november 2019. Ouders die geïnteresseerd zijn om zich 
eventueel aan te sluiten bij het OC, zijn steeds welkom om deze bij te wonen. 
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