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Datum:  29/4/2021

 
 

 Deelnemers: 
 

✓ OC:  Nils / Anja/ Erik / Tamara/ Gjulijeta /Katrien / 
Sara VdB/ Tanja/  Lien / Anne-Sophie / Kristin / 
Christophe /  Elsie / Katty 
 

✓   Directie: Koen 
 
 

Afwezigen: 
✓ Jannik /  Joelle L / Katleen /Tamara / 

Joelle H / Vicky/ Sarah / Sarah H / 
Katrien/ Alison/Kim/ Els VN/ Benedicte / 
Ann/ Yves/ Shari/ Joris /   Els / Frederik  
 
Directie: Elke 

 
 

 
 

Verslag  
  
 
Goedkeuring verslag OC4 
Het verslag van de vorige OC vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Werkgroepen/OC activiteiten: 
 
• VERKEER (Kristin/dir.Koen) 
De oversteekplaats en aangrenzende parkeerplaats werden heraangelegd Hier dienen echter nog steeds 
aanpassingen te gebeuren (verbreding oversteekplaats voetgangers, aanduidingen oversteekplaats 
fietsers). 
In de Sint-Servaasstraat willen we een nieuwe knuffelweg inrichten om via de haagbeuk veilig naar school 
te kunnen stappen. Hiervoor zal de nodige begeleiding moeten voor ingezet worden door de school 
(toezichters en vrijwilligers?) 
 
Momenteel houden sommige ouders zich niet aan de verkeersregels. Er wordt voor inritten geparkeerd. De 
borden van de schoolstraat worden toch voorbij gereden. Hier wordt respect gevraagd voor de kinderen en 
de omwonenden.  
 
Personeelsleden van de school maken zich ook zorgen over de parkeermogelijkheden in de toekomst. 
Het toekomstig parkeerbeleid van de gemeente is nog niet gekend.  
 
 
 
• EINDEJAARSRECEPTIES (feestcomité) 
Oproep aan het feestcomité voor de organisatie van de recepties bij het einde van het schooljaar. 
Wat zijn eventuele alternatieven? 
Voor de 3de kleuterklas en het 6e leerjaar probeert de directie toch een mooi moment te organiseren. 
 
Directeur Koen licht aanvullend de eindejaarsactiviteiten toe. 
Er worden alvast leuke afscheidsactiviteiten in klasverband gepland. 
De organisatie van activiteiten wordt steeds voorgelegd aan de preventie-adviseur. 
 
Indien de Covidregelgeving het toelaat zal een meerdaagse uitstap georganiseerd worden voor het 6e 
leerjaar. 
Doordat er weinig op uitstap kon gegaan worden en de zwemlessen weggevallen zijn was het mogelijk om 
leerstof in te halen. 
Indien bepaalde activiteiten die reeds verrekend werden in de maximumfactuur niet kunnen doorgaan, zal 
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hiervoor een verrekening gebeuren aan het einde van het schooljaar. 
 
 
 
• OMVORMING NAAR OUDERRAAD 
Een template voor het huishoudelijk reglement zal worden aangepast naar onze organisatie. 
Het aantal leden zal op 45 gezet worden zodat in principe geen verkiezingen moeten georganiseerd 
worden. 
De voorzitter wordt bij een ouderraad elke eerste vergadering van het schooljaar verkozen. 
Dit kan eventueel aangepast worden in het reglement. Voordien, bij het oudercomité, was dit om de drie 
jaar. Katty zal alvast het voorstel voor het huishoudelijk reglement doornemen. Er worden kandidaten 
gevraagd om mee het nieuwe reglement na te lezen en op te stellen. Het huishoudelijk reglement zal op 
volgende vergadering afgewerkt worden. 
 
Voorzitterschap 
Het mandaat (3jaar) van Nils (voorzitter) en Anja (ondervoorzitter/secretaris) loopt teneinde. Nils en Anja 
hebben besloten om zich niet kandidaat te stellen en zullen vanaf volgend schooljaar de fakkel doorgeven 
aan een nieuwe voorzitter(s). Kandidaten mogen zich alvast melden.  
 
 
 
VARIA 
 

- Vraag van directie voor extra budget voor klik-klak-boekjes. 
Budget van 300€ wordt goedgekeurd. 
De Bbots zullen besteld worden voor het nieuwe schooljaar. 

- Vrachtwagen kledingcontainer aan ingang school: er werd reeds meermaals gevraagd dat deze 
niet tijdens de ochtendspits langskomt. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. 
Er zal gevraagd worden om de containers te verplaatsen gezien met de opmerkingen geen 
rekening gehouden wordt. 
Ook de ijsjeskar zorgde voor gevaarlijke situaties aan oversteekplaats en de Covidregels werden in 
vraag gesteld. De ijsjeskar zal niet meer aan de schoolpoort staan. 

- Vraag ouder ivm de nieuwe organisatie in de onthaalklas. 
De directie zal deze vraag rechtstreeks aan de betrokken ouder beantwoorden en zal het nieuwe 
systeem ook verder toelichten in een volgende vergadering. Dit wordt op de agenda gezet. 
Enkele ouders geven alvast positieve feedback op de nieuwe organisatie. 
De verschillende klassen werden anders ingericht waardoor de kinderen meer ruimte hebben in de 
verschillende speelhoeken. Ook de communicatie met de juffen via de app verloopt zeer vlot. De 
kindjes hebben nu de mogelijkheid een dutje te doen. 

- Beplanting voorkant school. 
Jammer genoeg wordt er vastgesteld dat kinderen tussen de nieuwe beplanting lopen / spelen. 
Aan de ouders wordt gevraagd om hierop toe te zien. 

- Opmerking ivm kinderen die blijven hangen aan gemeentehuis 
De directie heeft deze kinderen al aangesproken en dit wordt verder in het oog gehouden. 
Het is niet de bedoeling dat ze daar spelen gezien dit voor gevaarlijke situaties zorgt met de 
wagens die hier parkeren. 

- Opmerking doorgang trap aan sporthal 
De doorgang wordt versperd door kinderen die na school blijven keuvelen. 
De directie zal hierop toekijken. 
Aan de betrokken kinderen / ouders wordt gevraagd tenminste de doorgang vrij te laten. 

- Opmerking dat het onthaal soms moeilijk te bereiken is ’s ochtends voor het melden van 
afwezigheden. In principe zou de school steeds bereikbaar zijn, mits een eventuele wachttijd. 

- De directie bedankt de ouders die het Kivowe project gesteund hebben. Hierdoor kon 965€ 
geschonken worden aan de Bedouin friends.  

- De directie vraagt of er voorstellen zijn voor een nieuw goed doel voor een volgende actie. 
 

 
 
 

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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