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Verslag 
   

Goedkeuring verslag OC1 dd 07 oktober 2021 
Het verslag van de vorige OC vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
Toelichting Ignasius Scholengroep en nieuwe schoolgebouwen _ door Herman de Cnijf: 

Prinsenhof opgegaan in een grotere scholengroep wat zowel voor- als nadelen kent.  
Nadelen: beslissingsrecht (niet enkel lokaal) 
Voordelen: doorgroeimogelijkheden, meer (financiële) ruggensteun en dus ook meer 
gewicht in de schaal voor bvb het nieuwe schoolgebouw.   

 
Er werd beslist om mee te gaan in het bouwdeel van de gemeente omwille van grondoppervlak en 
uitvoering in dezelfde bouwfase. Dit verkort de periode van gebruik containerklassen. 
Huidige klassen 5 en 6e leerjaar worden afgebroken, nieuwe klassen zullen haaks op het 
administratief gebouw/bibliotheek komen te staan; ter hoogte van het sanitair blok en huidige 
gemeente parking. 
Deel van naastliggend perceel (woonst) wordt meegenomen in de gronden tbv doorgang 
brandweer. Dezelfde weg zal gebruikt worden als nieuwe ingang tot de speelplaats.  
Gronden en gebouw blijven eigendom van de gemeente met erfpacht voor door de school. 
Aanleg speelplaats neemt de school op zich. 
Afwerking lokalen – industriële look 
Toegangspoort komt thv de voorzijde van het nieuwe gebouw te staan zodat alle kinderen zich 
veilig binnen de schoolmuren bevinden. 
Ventilatie voorzien in de lokalen + opengaande ramen en deuren (Systeem C?) 

 

 Start der werken geschat voor april (start afbraak) -> start containerklassen 
 Ingebruikname: 2023 
 Uitvoerder: CIT Blaton 

 
Update werkgroepen: 

- Wafels: 
o Werken met Crowdselling 

 Online bestellen door de ouders 
 Link naar website kan gedeeld worden via social media, questi, … 
 Ouders bepalen zelf het afhaalmoment op voorhand 
 Organisatorisch gemakkelijker op te volgen 
 Voor de ouderen, buren, … wel nog werken met bestelbriefjes. Ouders dienen 

dan deze bestelling online te plaatsen en af te rekenen. 
Er wordt GEEN cash geld meer aangenomen (omwille van hygiëne/corona) 
QR code toevoegen aan het bestelformulier 
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- Verkeer: 
o Fluo hesjes 

 Besteld voor alle kleuters + reserve voor instappers volgend schooljaar. 
 1005€ excl BTW 

o Aanpassingen borden ed vanuit gemeente: weinig beweging, werkgroep blijft hier op 
toezien. 

o Er wordt volop geflyerd voor gebruik Kiss and Ride. Het promoten van de K&R is en wordt 
enorm belangrijk, om die reden werd een filmpje gemaakt wat weldra online zal 
verschijnen. 
De omgekeerde richting van deze weg zal eveneens noodzakelijk worden bij het naar huis 
gaan eens de werken starten (Prinsenstraat 5 wordt te gevaarlijk om kinderen te laten 
rondlopen). Op datzelfde moment zullen er nog 2 andere werven lopen in de Lage 
steenweg en parking Prinsenbos: deze zone mijden is dus de boodschap. 

o Fluo actie: hoe aanpakken mbt Corona? Te verspreiden en verder uitwerken. 
 Geschenkje?  
 Nog min 3 personen nodig om mee te helpen (8u aan witte poort Prinsenstraat) 

o Eric 
o Nico 
o Elsie 
o Sara 

 
- Ouderinfoavond: 

o Voorlopig nog geen actie genomen omwille van huidige Corona omstandigheden. 
 

- ZLZ:  
o Werkgroep of alternatief event gezocht. Wordt volgende vergadering behandeld. 

 
 
 
Nieuw logo: 

- Verschillende voorstellen gemaakt ouderraad vs oudercomité 
- Behouden we de naam van oudercomité of wijzigen we de naam naar een ouderraad 
- Rood accent kan gewijzigd worden naar andere kleur 
- Poll opzetten om te beslissen over naam, kleur en lay-out en of we veranderen 
- Andere ideeën altijd welkom 

 
 
 
Questi: 

- Op niveau van de scholengemeenschap werd beslist om Broeckx te vervangen door informat, 
hierdoor werd de school genoodzaakt op zoek te gaan naar een communicatiemodule. Door 
Corona wordt er voornamelijk online contact. 

- Om een keuze te kunnen maken uit het ruime aanbod werden enkele voorwaarden gesteld: 
beperkt aantal verschillende softwareprogramma’s binnen de school, mogelijkheid om 
oudercontacten digitaal in te plannen en het gebruiksvriendelijk/functionele aspect om zo de 
‘papieren’ communicatie af te bouwen. 
De keuze voor Questi werd voornamelijk bepaald doordat het reeds langer als opvolgsysteem werd 
gebruikt, gekend is door de leerkrachten en gebruiksvriendelijk is. Daarbij was er ook de 
mogelijkheid om oudercontacten digitaal in te plannen (videocall niet mogelijk), alsook rapporten en 
bijlagen te versturen. Het programma voldoet maw aan 3 voorwaarden. 

- Kinderfoutjes bij opstart geraken opgelost door gebruik (bericht als gesprek verstuurd = iedereen 
kan op dit bericht reageren). De berichten vanuit directie of secretariaat worden nu opgesteld als 
mededeling, ouders kunnen hierop reageren door een afzonderlijk gesprek op te starten. 
Communicatie tussen leerkracht en ouders gebeurt wel via een gesprek waardoor er rechtstreeks 
kan gereageerd worden op het bericht van de leerkracht. 

- Evaluatie Questi volgt ifv een definitieve beslissing 
 

- Opmerkingen OR: 
Bij algemene mailing wordt de klas van eerste selectie vermeld onder het onderwerp, dit 
zorgt voor verwarring.  
Indien je een bericht krijgt in Questi kan je ervan uit gaan dat het bericht sowieso voor jou 
wordt bedoeld (ondanks vermelding van een andere klas dan jouw kind(eren). 
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Trooper:  
- Presentatie wordt volgende vergadering toegelicht wegens tijdsgebrek 

 
 
 
Rondvraag 
 

- Opfriscursus EHBO wordt meegenomen in het preventiebeleidsplan waardoor deze elke 3 jaar 
door elke leerkracht zal gevolgd worden. 
 

- Paasontbijt: CBI immo wil opnieuw de onderleggers sponsoren 
 

 
Kalender Schooljaar 2021-2022 

 

 
Activiteit Datum 
Schoolraad 1 20 september 2021 
Dag van de leerkracht 5 oktober 2021 
Oudercomité 1 7 oktober 2021 
Oudercomité 2 18 november 2021 
Schoolraad 2 23 november 2021 
Start verkoop wafels 20 december 2021  - Uitgesteld* 
Uitdelen wafels Eind februari 2022  - Uitgesteld* 
Oudercomité 3 20 januari 2022 
Dag van de directeur 31 januari 2022 
Zaklampenzoektocht ? 
Schoolraad 3 21 februari 2022 
Oudercomité 4 24 maart 2022 
Paasontbijt 1 april 2022 
Oudercomité 5 28 april 2022 
Oudercomité 6 2 juni 2022 
Schoolraad 4 7 juni 2022 
Zomerfeest 12 juni 2022 

 
 
* update 22/11/2021: Door de nieuwe maatregelen zijn we genoodzaakt om de wafelverkoop uit te 
stellen naar een later tijdstip 
 
 
 
 

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 


