Datum: 24SEP2020

Verslag OC 1
Deelnemers:
✓

OC: Nils / Anja / Katty /Kristin/ Yves / Christophe /
Ann / Joelle H/ Joelle L/ Kim / Frederik / Elsie /
Tanja/ Joris / Katrien / Anne-Sophie / Sara /
Tamara / Gjulijeta/ Shari/ Lien / Katty (enkel
financien punt)

Afwezigen:
Yannick / Vicky / Els/ Isabelle / Perrine

✓ Directie: Koen, Elke

Verslag
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze allereerste virtuele OC vergadering en wenst
iedereen een fijne start van het nieuwe schooljaar.
OC TEAM
Kristiaan Roefs (ondervoorzitter) verlaat het OC gezien de kinderen naar het middelbaar zijn.
Wij danken hem hartelijk voor de jarenlange inzet!
Koen en Sabrina hebben aangegeven het OC te verlaten maar zij blijven wel beschikbaar om te helpen bij
onze verschillende projecten.
We verwelkomen een aantal nieuwe leden: Tamara, Katrien en Isabelle
Welkom!

STRUCTUUR OC
Nils (voorzitter) en Anja (ondervoorzitter) gaan verder zonder tweede ondervoorzitter.
Eind dit schooljaar zijn er nieuwe verkiezingen voor voorzitter / ondervoorzitter
Huishoudelijk reglement: De voorzitter(s) worden om de drie jaar verkozen door de leden van het
Oudercomité bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige ouders tijdens de laatste
vergadering van het schooljaar. Alle leden van het Oudercomité kunnen zich kandidaat stellen. De
kandidaat-voorzitter(s) maken zich bekend tijdens de voorlaatste vergadering. De kandidatenlijst wordt
vermeld in het verslag van deze vergadering én in de uitnodiging voor de laatste vergadering.

WERKGROEPEN
Overlopen van de bezetting en jaarplanning van werkgroepen en activiteiten.
Afvaardiging schoolraad
Nils, Anja en Joris willen blijven zetelen in de schoolraad.
Door het vertrek van Kristiaan is er een nood aan een vierde vertegenwoordiger.
Er zijn 2 kandidaten : Frederik Schodts en Anne-Sophie Loeys
Er wordt onderling beslist dat Anne-Sophie Kristiaan zal vervangen en dat Frederik vervanger zal zijn bij
afwezigheden.
Nils, Anja, Joris en Anne-Sophie zijn hierbij verkozen als vertegenwoordiger.
Investeringen
Nils overloopt de investeringen van schooljaar 2019-2020. Het OC heeft met veel plezier de buitentafels,
een wastafel en de klasbibliotheken geschonken.
De directie doet eveneens een oproep aan de ouders om boeken te schenken aan de school (brief werd
verstuurd door directie)
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Schoolkalender
Dit schooljaar wordt er geen schoolkalender verdeeld. Er waren geen kandidaten om de verschillende taken
op te nemen zoals zoeken van sponsors, opmaak advertenties, opmaak kalender, ...
Er worden alternatieven gezocht om de opbrengsten te compenseren. Dit zal verder besproken worden op
de volgende vergadering. De mogelijkheid wordt bekeken om in de toekomst met den diepen boomgaard
samen te werken.
Financien
Katty (penningmeester) geeft toelichting ivm de financiële stand van zaken.
2019 vs 2018: Voor de wafelslag hebben we veel meer inkomsten tegenover een klein verschil in kosten.
Dit is positief uiteraard maar wordt verder uitgeklaard.
Er wordt 9000€ voorzien voor de klasbibliotheken.
De opbrengst van de zaklampenzoektocht zal nog gestort worden op rekening van het OC.
Conclusie: het OC is financieel gezond, maar er moeten ook extra inkomsten worden gezocht.
Feestcomité (herfstfeest / zomerfeest)
Er is nog geen nieuwe zaal ter vervanging van het Fenikshof.
Momenteel wordt er niets gepland aan festiviteiten / recepties .... wegens Covid19.
Ook de directie wacht even af met het plannen van evenementen.
Yves stelt voor om de recepties mee op te nemen in het beheer van het feestcomité. Dit wordt
goedgekeurd.
Wafelactie
Na het succes van de voorbije jaren mag ook dit schooljaar een wafelactie niet ontbreken.
Dit is meteen onze grootste bron van inkomsten.
Paasontbijt
Op de laatste dag voor de paasvakentie biedt het OC een leuk ontbijt aan op school voor alle kinderen.
Anne-Sophie, Tamara en Gjulijeta zijn kandidaat om deel te nemen aan deze werkgroep.
Dag van de leerkracht
Op 5 oktober werd de dag van de leerkracht gevierd.
Ann stelt een verrassing voor de leerkrachten voor (het resultaat zien jullie op onze Facebook pagina) en
de directie heeft ook iets leuks voorzien. Er wordt ook aan het administratief en ondersteunend personeel
gedacht.
Zaklampenzoektocht
Elsie en Tanja zien het dit schooljaar niet zitten om de zaklampenzoektocht te organiseren wegens Covid.
Er wordt wel uitgekeken naar een leuk alternatief.
Verkeerswerkgroep
Er was even overleg nodig met de gemeente om de verkeersborden aan de ingang van de kleuterschool
terug te plaatsen. De goedkeuring moest verlengd worden.
Er is overleg gepland met schepen Roosen ivm de verdere organisatie rond de school zoals de aanleg van
het voetpad.
Joris maakt de opmerking dat er nog steeds auto’s geparkeerd staan ter hoogte van het voetpad aan de
overkant van de school, hetgeen voor onveilige situaties zorgt.
Dit zal nog eens aangekaart worden.
Er wordt nog een fluo-actie gepland, corona-proof uiteraard.
Info-avond
Zodra de organisatie van een info-avond terug mogelijk is zoeken we een geschikt thema.
Ideeën zijn alvast welkom. Vorig editie hadden we bijvoorbeeld een EHBO- en reanimatieavond.
Helpers- en adressenbestand
Anja zal het beheer van het helpersbestand op zich nemen.
Bij deze nog een warme oproep voor helpende handen bij onze verschillende activiteiten.
Schrijf je alvast in via onze OC-mail : oc.vbsprinsenhof@gmail.com
Bij elke oproep kan je beslissen of je wenst deel te nemen.
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VARIA
Opstart school
Operationeel is alles goed opgestart en alles verloopt goed. Woensdagmiddagregeling was niet duidelijk
=> aangepaste versie op website
Er werd bewust gekozen om de ouders uit te nodigen op school om kennis te kunnen maken met de
leerkrachten en om de klas van de kinderen te kunnen zien.
Er werd een enquête uitgevoerd, met een 150-tal reacties. Over het algemeen kreeg de directie positieve
reacties. Een ouder maakt de opmerking dat bij sommigen de link niet werkte.
De school is op zoek naar verbetering van het systeem om op een vlottere manier een rondvraag te kunnen
doen.
Directeur Elke geeft toelichting bij de opstart op pedagogisch vlak.
Op het einde van vorig schooljaar werd een keuze gemaakt welke leerstof overgedragen werd naar het
huidig schooljaar. In september werden testen uitgevoerd om de kinderen te evalueren en de klassenraden
beslissen over de verdere aanpak.
35 kinderen werden uitgenodigd voor de zomerschool waarvan 28 effectief geweest zijn.
Het Prinsenhof was enige school in Grimbergen die een zomerschool georganiseerd heeft.
Vanuit de zorg wordt er extra ingezet op taal.
Inschrijvingen
Er waren enkele plaatsen vrijgekomen maar die werden tijdens de vakantie allen terug ingenomen.
Er zijn geen wachtlijsten meer.
In principe zullen de inschrijvingen terug via het platform gebeuren, op dezelfde manier als vorig jaar.
Ook kinderen met een broer of zus op school dienen zich aan te melden via dit platform.
Er zal in januari een mail verstuurd worden door de directie als de voorrangsperiode aanvat. Enkel wie zich
inschrijft is zeker van een plaats.
Er wordt een alternatief gezocht voor de school/ klasbezoeken voor ouders die hun kind wensen in te
schrijven. Door Covid kunnen de ouders niet toegelaten worden in de klassen.
Meester Dieter ziet het volledig zitten om een promo filmpje op te nemen voor de school.
We kijken alvast uit naar het resultaat.
Nieuwbouw
De nieuwbouw werd ondertussen in gebruik genomen.
Er wordt ook een fietsstalling aangelegd aan de zijkant van het gebouw. Ouders die met de fiets komen
kunnen daar hun fiets kwijt.

Rondvraag
Geen rondvraag tijdens deze virtuele vergadering
Heb je een vraag voor het oudercomité of wens je lid te worden en deel te nemen aan onze volgende
vergadering?
Stuur ons gerust een mailtje: oc.vbsprinsenhof@gmail.com
Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze activiteiten en leuke weetjes
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