Verslag OC 12 oktober 2017
1. Verslag van OC 14/09/17 wordt goedgekeurd
2. Schoolbestuur
De Voorzitter van het schoolbestuur licht toe dat het Prinsenhof samen met de andere scholen
van de gemeenschap “De Parel” zal toetreden tot een grotere scholengemeenschap VZW
Ignacius, met enkele andere scholen, met name Jan Van Ruusbroeckcollege, St Jan
Berchmanscollege, Sinte-Maarten Meise, Sint- Jozefsschool en Mater Dei Wemmel.
Schaalvergroting is een tendens die zich in het Vlaams onderwijs meer en meer manifesteert.
Ook het Schoolbestuur van De Parel (met Prinsenhof) heeft pistes tot toetreding tot andere
scholengemeenschap bestudeerd, de toetreding tot de Scholengemeenschap Ignacius bleek de
grootste toegevoegde waarde te bieden voor de scholen van de Parel
Toetreden tot een grotere scholengemeenschap heeft verschillende operationele, financiele en
pedagogische voordelen. Bestuurlijk komt er 1 vzw (momenteel zijn er voor de Grimbergse
scholen 3 verschillende vzw’s) ,voor de pedagogische begeleiding kunnen we terecht bij de
begeleiding van de Jezuieten.
De voorzitter van de Scholengemeenschap geeft eveneens wat bijkomende uitleg bij de bouw
van het nieuw gebouw (kant Prinsenstraat, grote poort). De bouwvergunning werd bekomen.
Uitvoering gepland in 2018.
Het OC dankt de Voorzitter voor zijn toelichting.
3. Speelplaats
Het speelplaatsproject, gefinancierd door het OC, wordt verder gerealiseerd. Panna-veldjes zijn
geïnstalleerd op de speelplaats, intussen inclusief goaltjes. De school en het OC bereiden de
volgende stappen van het speelplaatsproject voor. Er zullen nog een speel- en sporttuig,
zitbanken en extra spelmateriaal aangekocht worden. In totaal zal het OC 60.000€ investeren.
4. Wafelverkoop
Rudy De Wever zal dit jaar voor een laatste maal de organisatie van de wafelverkoop ter harte
nemen. Oproep aan kandidaten om dit jaar met Rudy mee te lopen.
5. Boetes foutparkeren op de berm
Verschillende ouders werden recentelijk beboet wegens parkeren op de berm in Prinsenstraat,
ondanks het gedoogbeleid van het verleden. De politie blijft volhardend boetes schrijven – we
raden de ouders aan om niet meer op de berm te parkeren. Het lijkt overbodig om te melden
dat er sowieso niet op een voetpad geparkeerd mag worden, maar toch schijnen veel
bestuurders die regel vergeten. Eveneens lijkt het overbodig om te melden dat een U-bocht
vanaf de knuffelweg richting de Spaanse Lindebaan ook verboden is, wegens het overschrijden
van een volle lijn.

Het OC oordeelt dat het niet haar rol is hier actief in tussen te komen door tussenpersoon te
spelen ten opzicht van de politie Grimbergen.
Punt staat op politieke agenda van de gemeente Grimbergen. Wordt vervolgd.

6. Werkgroepen
- De vraag wordt gesteld of ouders zich kandidaat kunnen stellen om in werkgroep van OCactiviteit toe te treden zonder lid te zijn van het OC. Dit kan vanzelfsprekend, minimaal één
OC-lid per werkgroep is evenwel noodzakelijk. Zo zal Reinhard Van Damme zal voortaan deel
uitmaken van de werkgroep “Zomerfeest”.

