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Datum:  4FEB2021

 
 

 Deelnemers: 
 

✓ OC:  Nils / Anja/ Ann / Erik / Katrien /  Tanja/  
Lien / Anne-Sophie / Sara VDB / Tamara/ Kristin / 
Christophe / Yves/ Elsie / Katty/ Alison/ Sarah/ 
Sarah H/ Joelle H / Shari/ Joris 
 
 

✓ Directie: Koen, Elke 
✓ Gast: Herman De Cnijf 

 
 

Afwezigen: 
Jannik / Katleen/ Benedicte/ Isabelle/ Vicky/ 
Gjulijeta/ Kim/ Els VN/ Frederik / Joelle L 

 
 

Verslag  
  
 
Goedkeuring verslag OC2 
 
 
Update schoolbestuur (gast Herman De Cnijf) 
 

Herman De Cnijf (vertegenwoordiger van het schoolbestuur) is te gast op onze vergadering voor een 
update ivm de associatie en toekomstvisie. 
  

• Algemene update SCHOLENGEMEENSCHAP IGNATIUS SCHOLEN IN BEWEGING en VBS 
Prinsenhof: 

 
Bij de keuze van de scholengemeenschap werd rekening gehouden met scholen waarnaar leerlingen 
van het Prinsenhof doorstromen. De scholengemeenschap Ignatius Scholen in Beweging (ISB) 
voorziet eveneens technische richtingen aan te bieden waardoor er meer kansen zijn voor alle 
leerlingen.  
 
Het Prinsenhof heeft dezelfde filosofie, het kind moet verder kunnen groeien in de eigen 
ontwikkeling waarbij de school het juiste kader biedt.  
   
De scholengemeenschap ISB omvat 10 scholen waaronder de basisscholen van De Parel (De Cirkel, 
De Ankering) en de vrije basisscholen van Wemmel (Sint-Jozef, Mater Dei) en Meise (Sinte Maarten) 
in Brussel het Jan-van-Ruusbroeckollege (basis en secundair) Sint-Jan Berchmanscollege (secundair). 
Dit jaar sluiten ook de basisscholen Sint Jozef uit Strombeek-Bever aan en Sint-Albertus en Sint-Jozef 
uit Sint-Agatha-Berchem. Ook de nieuw te bouwen school Egied van Broeckhoven in Sint-Jans-
Molenbeek zal deel uitmaken van deze scholengroep. Dit wordt de eerste Nederlandstalige 
jezuïetenschool die ook beroepsrichtingen en technische richtingen zal aanbieden.  
De scholengroep heeft een zelfstandige juridische entiteit als vzw, elke school behoudt haar eigen 
operationele werking.  
In de dagelijkse gang van zaken is hier dus weinig van te merken.  
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Er is een overkoepelende Raad van Bestuur ISB. Elke school heeft haar eigen Campusraad ter 
vervanging van de vroegere autonome raden van bestuur.  
Het vroegere participatieve schoolbestuur van VBS Prinsenhof wordt omgevormd tot een decretaal 
voorziene Schoolraad bestaande uit 4 leden van het bestuur, 4 leerkrachten, 4 ouders en 2 
directieleden.  
De ouders worden in de Schoolraad vertegenwoordigd door Nils, Anja, Joris en Anne-Sophie.  
   
Meer informatie over de scholengemeenschap Ignatius vindt u terug op de website van de school.  
   
Vraag: welke secundaire scholen zijn aangesloten?  
Dit zijn Sint-Jan Berchmanscollege en het Jan-van-Ruusbroeckollege en later de Egied van 
Broeckhovenschool in St-Jans-Molenbeek, daar zullen eveneens technische richtingen worden 
aangeboden om iedereen meer kansen te geven, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het 
onderwijs.  
 Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat het deel uitmaken van een scholengemeenschap niet 
betekent dat er een voorrangsregeling bestaat voor de inschrijvingen van leerlingen. 
 

• OUDERRAAD 
Er is een voorstel om over te stappen van oudercomité naar Ouderraad, onder de koepel van de 
Ignatius vzw. 
Een ouderraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar waarbij alle ouders de mogelijkheid 
hebben om lid te worden. 
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. 
Bij de overstap naar een Ouderraad is er een verschil in aansprakelijkheid. Deze valt onder de vzw. 
Een ouderraad behoudt de autonomie, met een eigen rekening en eigen bankkaart. 
De rekening is van de vzw maar penningmeester  van het OC krijgt dan volmacht. 
Bij de opstart van een ouderraad dient er een huishoudelijk reglement te worden opgesteld. 
Tijdens de volgende OC vergadering zal dit punt verder besproken worden en gestemd worden. 
 

• INFRASTRUCTUUR 
Er wordt ondertussen gebruikt gemaakt van het nieuwe Berthoutsgebouw. 
De verschillende gebouwen zullen namen krijgen ipv ‘blok A’, ‘blok B’. 
In overleg met de leerkrachten werd geopteerd voor namen van bekende Grimbergenaren, met een 
bordje bij elk gebouw met meer uitleg over de betreffende persoon. 
 
De gesprekken met de gemeente worden verder gezet voor de veilige inrichting van de straten 
rondom de school en aan de ingang. 
 

• CORONA 
We zijn relatief gespaard gebleven van de coronaproblematiek door het respecteren van strikte 
maatregelen. 
Recent was er een mondmaskerplicht in de hogere leerjaren. 
In het 5e was dit op een bepaald moment verplicht omdat 1 leerling in quarantaine was. 
Er werd een oproep gedaan aan 3, 4, 5 en 6 om een mondmasker te dragen, zonder verplichting. 
Vanaf het 4e leerjaar zijn hier veel leerlingen op ingegaan. 
Bij kleinere kinderen ligt dit iets moeilijker. 
De opmerkingen van de ouders ivm het dragen van een mondmasker zijn positief. 
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Werkgroepen/OC activiteiten: 
 

• Webshop (Anja) 
Volgend schooljaar is er voor het OC wellicht een mogelijkheid om samen met de school een 
webshop te ontwikkelen. Voor de activiteiten die we dit schooljaar nog wensen te 
organiseren wordt de meest efficiënte oplossing gezocht. 
Voor de wafelverkoop kunnen we op dezelfde manier werken als de organisatie van de 
Kivowe actie. Er is vraag naar een bevestigingsmail, wat mogelijk is met dat systeem. 
Ook andere opties met ‘kant-en-klare’ webshops voor een eenmalige verkoop worden 
overwogen.  

 
• Wafelverkoop planning  (Joelle H./Christophe) 

Vraag hoe wafels zullen verdeeld worden onder huidige omstandigheden. De bestelling zijn  
te groot om met kinderen mee te geven. 
De directie stelt voor om eventueel de verdeling in het weekend te laten verlopen met 
doorstroom door het Berthoutsgebouw. 
Bestellingen zouden kunnen georganiseerd worden onder de vorm van kivowe 
bestelformulier of via webshop. De wafelwerkgroep wordt gevraagd om alternatieven verder 
te bekijken en een concrete oplossing uit te werken. 
 

• Werkgroep Verkeer – update (Kristin/dir.Koen) 
Op 2 februari was er overleg met Schepen Roosen. 
Na de krokusvakantie worden andere blokken geplaatst aan de ingang van de school. 
Het zebrapad wordt heraangelegd, dit wordt breder, met een fietspad. 
 

De achterkant van de school werd opgenomen in het strooiplan bij gladde wegen. 
 

Er werd gevraagd om haaientanden te voorzien aan het zebrapad? 
 

De volle lijn aan de ingang van de school zal herschilderd worden omdat velen zich nog links 
parkeren in de schuine plaatsen, komende van het rond punt. 
 

Er is een mogelijkheid voor het plaatsen van een definitief snelheidsbord. 
 

De straten rondom de school zullen anders aangelegd worden met een voetpad en met een 
parkeerverbod aan bepaalde kanten. 
 

Er wordt bekeken om de openingsuren aan de kleine poort achteraan uit te breiden. 
De huidige regeling ivm verschillende aanvangsuren zorgt voor een betere spreiding van het 
verkeer aan de school. 
 

Er is een vraag van de Schepen of ouders / grootouders gemachtigd opzichter wensen te zijn 
 

De werkgroep heeft gevraagd om betrokken te worden bij het mobiliteitsplan van de 
gemeente. 

 
 

• Paasontbijt plan B (Joelle L.) 
  Wordt verplaatst naar volgende vergadering 

  
Varia 
     Het Davidsfonds schenkt een aantal boekenbonnen aan de school, waarvoor hartelijk dank. 
 
 

Rondvraag 
Geen rondvraag tijdens deze virtuele vergadering. Vragen werden op voorhand doorgegeven. 
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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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