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Datum:  27/05/2021

 
 

 Deelnemers: 
 

✓ OC:  Nils / Anja/ Erik / Sara VdB/ Tanja/ Anne-
Sophie / Kristin / Christophe /  Katty/ Ann/ Yves/ 
Joris/ Frederik/ Shari/ Els VN 
 

✓   Directie: Koen 
 
 

Afwezigen: 
✓ Elsie/ Jannik /  Joelle L / Katleen 

/Tamara / Joelle H / Vicky/ Sarah / Sarah 
H / Katrien/ Alison/Kim/ Benedicte / Lien/ 
Tamara/ Gjulijeta 
 
Directie: Elke 

 
 

 
 

Verslag  
  
 
Goedkeuring verslag OC5 
Het verslag van de vorige OC vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Werkgroepen/OC activiteiten: 
 
• Recepties 
 
Begin juni zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor het organiseren van de einde schooljaar 
recepties. De directie kan hierbij rekenen op de hulp van het OC. 
Het feestcomité staat in voor de ondersteuning van de proclamatie op einde en start van het schooljaar. 
 
• Schoolfeest 
De school communiceert weldra over een alternatief voor het schoolfeest 
 
• Verkeer 
Er is geen concreet nieuws meer ivm de aanpassingen rond de school. 
Normaal gezien zou tegen 1 september de slagboom aan de schoolstraat, aan de achterkant van de 
school, geinstalleerd zijn. 
Er zal een kiss en ride komen aan de achterkant van de school. De schoolstraat moet er mee voor zorgen 
dat de weg van de kiss en ride naar de school veilig verloopt. 
Graag herhalen we de oproep naar vrijwiligers om toezicht te houden in de schoolstraat vanaf 1 september. 
Tijdens de werken aan het nieuwe gemeentehuis en de parking aan het Prinsenbos zullen deze parkings 
niet bereikbaar zijn, vandaar wordt de kiss en ride aan de achterkant van de school georganiseerd. 
Details van uitvoering en timing moeten nog bevestigd worden. 
 
Soms staat er een snelheidsmeter aan de school. Momenteel zijn deze tijdelijk. Er is vraag naar een vaste 
snelheidsmeter. 
 
• Drinkbussen 
Ann stelt de vraag of er voor volgend schooljaar drinkbussen moeten besteld worden voor de kleuterschool. 
Over het algemeen is het gebruik van een herbruikbare drinkfles goed ingeburgerd. De meeste ouders 
zorgen hier reeds zelf voor en het OC zal deze niet meer aankopen.  
Beslissing: we stoppen met aankoop van drinkbussen.  
Ter vervanging van de aankoop van de drinkbussen wordt gedacht aan een actie rond gezonde voeding, 
een gezondere inhoud van de boterhammendoos en het motiveren tot drinken van water ipv frisdranken. 
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• Omvorming naar ouderraad (feitelijke vereniging naar ouderraad) 
Een template van het huishoudelijk reglement wordt overlopen. 
Deze zal op de eerste OC vergadering  van volgend schooljaar worden goedgekeurd. 
Elke ouder kan van rechtswege toetreden tot de ouderraad en deelnemen aan de vergaderingen. 
De termijn voor het voorzitterschap wordt bepaald op 3 jaar, idem voor de secretaris en penningmeester. 
Niet-leden kunnen uitgenodigd worden in een raadgevende functie maar hebben geen stemrecht. 
Verslagen van de ouderraad worden gecommuniceerd via het officiële communicatiekanaal van de school. 
Werkgroepen ramen hun budgetten dewelke worden voorgelegd ter goedkeuring op de vergadering. 
Voor onvoorziene uitgaven vanaf 500€ is goedkeuring van de voorzitter en penningmeester nodig. 
Er moet nog beslist worden wanneer precies het huidige rekeningnummer wordt afgesloten en wanneer de 
nieuwe rekening van de ouderraad wordt aangemaakt. 
 
De besproken template wordt per mail verstuurd naar de leden van het Oudercomité. 
 
De huisstijl en OC naam wordt behouden. 
 
Momenteel is er 1 kandidaat voor het voorzitterschap, op voorwaarde dat dit met 1 of 2 ondervoorzitter(s) 
kan. 
Kandidaten kunnen zich nog steeds melden. 
 
 
• Financiën 
Basketbalring, boeken, bots zijn nog lopende zaken. 
Er is een klein verschil (minder dan 20€) tussen de inkomsten en uitgaven van de wafels. Dit wordt bij 
volgende vergadering verder besproken. 
Er zal een stand van de rekening worden opgemaakt voor de afsluiting. 
 
 
 
VARIA 
 
CORONA 
Er werd een besmetting vastgesteld in het 3e leerjaar. 
De vraag wordt gesteld of er testen op school kunnen afgenomen worden. Hiervoor is iemand medisch 
geschoold nodig, die ze momenteel niet hebben op de school. Eventueel kan die vraag gesteld worden aan 
het CLB. 
Binnen de klas van de besmette leerling kunnen zowel laag- als hoogrisico contacten vastgesteld worden, 
afhankelijk van de organisatie (bv vaste plaatsen in de klas) en contacten binnen de klas. 
Vraag of de leerlingen van betreffende klas een mondmasker moeten dragen. 
Dit wordt verder besproken met het CLB maar is niet verplicht in het 3e leerjaar. 
Vraag welke kans er is dat betreffende leerling leerlingen van andere leerjaren besmet heeft. Wat met 
gemeenschappelijk gebruik van bv toiletten? 
De klasbubbels voorkomen  zo veel mogelijk contact met andere leerjaren.  
 
HERINDELING KLASSEN in eerste leerjaar 
Aanleiding van herverdeling is Corona en de start die de leerlingen gehad hebben begin dit schooljaar. Er is 
een bevraging gebeurd bij 75 ouders van het 1e leerjaar, waarvan 41 geantwoord hebben. 
Betrokken ouders zullen via school een uitgebreide uitleg over de komende klasverdeling krijgen.  
 
ETENTJE OC 
Omwille van Corona zal er geen OC etentje georganiseerd worden eind dit schooljaar. 
 
 
 

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

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 
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Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze activiteiten en leuke weetjes 
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