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✓ Directie: Koen, Elke

Verslag
We verwelkomen een nieuw lid: Isabelle
Goedkeuring verslag OC1
Erratum: Erik was aanwezig tijdens OC1.
Investeringen door OC
Aankoop leesboeken voor de klasbibliotheek (Nils/ dir.Elke)
Het OC heeft 9000 € geschonken voor boeken en B-bots (educatieve robots).
De eerste aankopen zijn gebeurd voor 1/3 van dit budget.
Het volgende gedeelte wordt ingezet in maart, voor de voorleesmaand.
In de kleuterklas werd 500€ budget per leeftijd toegekend, dit wordt tegen eind mei geinvesteerd.
De leerkrachten van de kleuterklas vragen iets meer tijd om hun keuze nauwkeurig te kunnen maken.
Het volledige budget zal dit schooljaar gebruikt worden.
Tot op heden werd er weinig gevolg gegeven aan de oproep om boeken te schenken.
Ouders mogen nog steeds boeken schenken. Dit kan via de leerkracht of directeur Elke.
De digitale schoolboekenbeurs in samenwerking met boekhandel Pardoes was een succes met heel wat
bestellingen van ouders.

Wafelactie
De jaarlijkse wafelverkoop is de belangrijkste bron van inkomsten van het OC.
Joelle H geeft toelichting bij de organisatie en planning van de wafelverkoop.
Dit schooljaar en omwille van Corona zal deze niet op de gebruikelijke manier kunnen georganiseerd
worden. Werken met papieren bestelbonnen en cash geld is niet coronaproof.
We gaan op zoek naar een manier om dit veilig en efficiënter te laten verlopen qua bestellingen en
verwerken hiervan. Er zal gekeken worden naar digitale oplossingen (bijv. webshop).
Ook voor de verdeling moet een oplossing gezocht worden. Een voorstel is hiervoor het nieuwe gebouw te
gebruiken en om met tijdslots te werken.. Misschien is het ook beter te wachten wanneer de pandemie
situatie verbeterd is. Aangezien de feestdagen doorgaan in beperkte kring zou de verkoop sowieso ook al
moelijker zijn.
Om de organisatie van de verkoop, verwerking van bestellingen en verdeling te verbeteren zal de
wafelverkoop niet starten op het gewoonlijke tijdstip (net voor kerstvakantie), maar later in begin van
2021.
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Actie Kivowe
Kinderen voor de wereld: goede doel actie van school
Directeur Koen vermeldt dat normaal gezien momenteel de verkoop van mandarijntjes plaatsvindt, ten
voordele van Kivowe. Ook deze actie werd aangepast omwille van Covid19 en ook hiervoor wordt gekeken
om de afhaling anders te organiseren. Een optie is om de bestellingen mee te geven met de kinderen via
de klas. Voor grotere bestellingen wordt de vraag gesteld door directeur Elke of deze eventueel aan huis
kunnen geleverd worden. Er kan misschien ook op afspraak gewerkt worden.

Paasontbijt
Het paasontbijt is een leuk en gezellig ontbijt voor kinderen op school de vrijdag voor de start van de
paasvakantie en dit aangeboden door OC.
Joelle L licht toe dat het dit jaar niet evident zal zijn om het klassieke concept van het Paasontbijt
coronaproof te organiseren.
Er wordt een alternatief gezocht om de kinderen en leerkrachten toch een leuk moment te bezorgen met
een coronaproof ontbijt.
Er wordt naar gestreefd om hier zo weinig mogelijk mensen bij te betrekken en alles moet voorverpakt zijn.
Het OC zorgt voor de aankopen, deze worden geleverd op school en de leerkrachten doen vervolgens het
nodige voor de verdeling en organisatie.
Joelle bekijkt verder de mogelijkheden aan de hand van opmerkingen en suggesties.

Dag van de leerkracht
Op 5 oktober werd de dag van de leerkracht gevierd. Bedankt Ann en Kim voor de organisatie.
Directeur Koen bedankt het OC voor de leuke attentie.
Deze werd coronaproof door directeur Koen bezorgd aan de leerkrachten.

Verkeerswerkgroep
Er heeft een bewonersvergadering plaatsgehad met alle bewoners van de straat / het plein aan de
achterkant van de school, om een schoolstraat in te richten. De bewoners waren positief over dit voorstel..
Er wordt verder overlegd met de gemeente over de heraanleg en verbeteringen aan de voorkant van de
school. De Kiss & ride zal op termijn niet meer mogelijk zijn aan de voorkant / ter hoogte van het
gemeentehuis wegens werken. Er wordt overwogen om deze in te richten aan de achterkant van de school.
Er werd aan de gemeente gevraagd om de oversteekplaats aan de ingang van de school veiliger in te
richten en om het fietspad bij het zebrapad te voegen, alsook om betere verlichting te voorzien.
De zone 30 zal worden uitgebreid rond de school.
In de toekomst zullen verkeerswachters worden ingezet om toe te zien op een correct verloop van het
verkeer en parkeren. Zij mogen ook boetes geven.
Regelmatig parkeren auto’s op het voetpad, dit is verboden en vooral onveilig.
De werkgroep heeft gevraagd om hier blokken te plaatsen.
Kristin bezorgt ons een plan van de herinrichting. Dit wordt toegevoegd aan het verslag.
Vraag van ouder m.b.t. to gevaarlijke situaties van vrachtwagens (oa leveringen en ophaling spullenhulp)

Misschien dat men standaard aan alle leveranciers/werkmannen/spullenhulp waarmee de school
samengewerkt door kan geven dat het 'verboden' is om vb tussen 8u en 9u toe te komen of binnen
een straal van 1 km van de school rond te rijden?
 Dit wordt zo veel mogelijk vermeden en de betrokken partijen zullen hierop worden
aangesproken
De ijs- en wafelkar zorgt voor gevaarlijke situaties als ouders aanschuiven langs de straatkant.
Best is om aan te schuiven en een rij te vormen naar het voetpad toe.
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Andere inkomsten / initiatieven
Mogelijke samenwerking met Den Diepen Boomgaard (Anja).
We kregen interessante voorstellen voor een samenwerking met Den Diepen Boomgaard.
Het OC vindt het belangrijk dat we naast wafels ook iets gezonds / bio / lokaal kunnen aanbieden en dat we
tegelijk een mooi project ondersteunen.
Om dit alles efficiënt te kunnen organiseren wordt er gewerkt aan een voorstel voor een online bestel- en
betaalsysteem. We hebben hier vooral oog voor de veiligheid ivm GDPR en voor de betalingen.
Een mogelijkheid is de webshop linken aan de website van de school. Hiervoor wordt akkoord gevraagd
aan het schoolbestuur.
Indien een online bestelsysteem niet mogelijk is hebben we nog andere opties zoals bestellingen via een
online formulier en de betaling uitvoeren via overschrijving of payconiq.
WordPress wordt eveneens aangehaald, dit biedt ook de mogelijkheid voor online betalingen.
Ook de directie heeft interesse samenwerking met DDB bijv. in de fruitmanden die DDB aanbiedt. Er wordt
verder bekeken hoe we deze aan de kinderen kunnen aanbieden.
Andere initiatieven voor acties om geld in te zamelen zijn steeds welkom.
Katrien stelt alvast de organisatie van een wandeltocht voor, met een kleine bijdrage.

VARIA
Corona
Verschillende leerkrachten van de onthaal- en kleuterklas hebben positief getest op corona.
Bijgevolg werden de betrokken klassen in quarantaine geplaatst.
De directie heeft hierover een communicatie verstuurd naar de ouders.
De gemeente en het CLB beslissen over de maatregelen die dienen genomen te worden.
Els vraagt of andere leerkrachten getest zijn. Dit is niet gebeurd.
De leerkrachten die niet als risico bestempeld worden worden niet getest.
Directeur Koen bevestigt dat er momenteel geen sneltesten worden aangeboden aan de school.
In het advies van het CLB dienen kinderen niet te worden getest, tenzij ze met een hoog risicopatient in
aanraking komen.
Enkele ouders die zelf hun kind hebben laten testen bevestigen dat hun kind positief is/ was, waarvan
sommige betrokken ouders bijgevolg ook.
Vraag of de zorgjuffen (die verschillende klassen ondersteunen) met een mondmasker werken? Antwoord
directie is ‘ja’.
Vraag of het zou het helpen als kinderen in de lagere school een mondmasker dragen?
Dit wordt overwogen om hen in de klas een mondmasker te laten dragen.
Er wordt voorgesteld om nog eens aan de ouders te communiceren wanneer je je moet laten testen.
De beslissingsboom staat reeds op de website van de school en op de Facebookpagina van de school.
De directie zal eveneens communiceren via mail.
Opmerking dat de brieven aan betrokken ouders van klassen met een Covid19-besmetting niet duidelijk
zijn, bijvoorbeeld wat de te nemen acties zijn ivm testen. De directie zal de info doorgegeven aan het CLB.
Gezien meester Dieter zowel bij de kleuters als in het 2e leerjaar werkt, wordt hij momenteel niet meer
ingezet in het 2e leerjaar.

-Operationeel
Er dienen nog wat aanpassingen te gebeuren voor het beschermen tegen de vrieskou van de
waterleidingen van de nieuwe wastafels buiten.
-Pedagogisch
Vraag Kristin ivm online lessen en materiaal voor leerkrachten om leerlingen thuis les te laten volgen.
De school heeft van de overheid extra middelen gekregen. Hiermee werden 25 laptops (met camera)
aangekocht om online lessen te organiseren.
Er werden headsets aangekocht om online les te kunnen geven, verder zijn de klassen uitgerust om het
bord te projecteren.
Er wordt bekeken hoe de kleuterklassen die thuis zitten verder ondersteund kunnen worden.
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Sara bevestigt dat er dagelijks contact is met de kleuters in quarantaine en dat hier door de ouders positief
op wordt gereageerd.
Dank aan leerkrachten voor de extra inspanningen om dit mogelijk te maken.

Andere varia punten:
Huiswerkklassen

Vraag van ouder: ik kreeg de vraag van enkele ouders waarom de huiswerkklassen eigenlijk facultatief
zijn. Dat het beter zou zijn dat dit gewoon een collectief gebeuren is voor al de kinderen van de lagere
school ipv dat die 'keuze' er is.
Directeur Koen licht toe dat de huiswerkklas anders georganiseerd wordt omwille van corona waarbij
vermeden wordt om bubbels te mengen. Er diende op voorhand ingeschreven te worden.
Ingeschreven kinderen dienen telkens deel te nemen aan de huiswerkklas en ouders kunnen de
kinderen niet vroeger afhalen.
Opmerking dat kinderen in de opvang geen huiswerk mogen maken.
Directeur Koen bevestigt dat er geen regels zijn dat dit niet mag. Het mag bijvoorbeeld wel niet buiten.
Hij neemt dit verder op met de mensen van de opvang.
Noodopvang
Vraag van Ouder: De (nood)opvang waarbij de monitoren van de speelpleinen ingeschakeld werden
was top, misschien kunnen die eens vaker ingeschakeld worden bij de naschoolse opvang, ik denk vb
aan woensdagnamiddagen.
Het enthousiasme waarmee zij de kinderen onthalen en de actieve/positieve manier waarop zij bezig
zijn met de kinderen zou echt een grote meerwaarde betekenen voor alle kinderen die niet het geluk
hebben om telkens op tijd opgehaald te worden.
De directie bevestigt dat dit structureel moeilijk te organiseren is.

Rondvraag
Geen rondvraag tijdens deze virtuele vergadering. Vragen werden op voorhand ingestuurd naar
voorzitter.

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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