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 Statuut Ouderraad 

 

Deelnemers: 
 

Afwezigen: 

OC:  Elsie, Sara, Ann, Kristin, Lien, Anja, Christophe, Bart D, 
Nicolas, Eric, Bart V, Yves, Erik, Bart H, Jan, Nils, Shari, 
Tanja  

 

Frederik, Gjulijeta, Jannik, Joëlle H, Joëlle L, Joris, Vicky, 
Kim, Anne Sophie, Bénédicte, Els, Katleen, Perrine, Alison, 
Katty, Vicky 

Directie: Koen, Elke   
 

 

Verslag 
   
Goedkeuring verslag OC6 dd 27 mei 2021 
Het verslag van de vorige OC vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
Welkom 
Een warm welkom aan de nieuwe leden en een blij weerzien van de bestaande leden. Na 1,5 jaar teams 
vergaderingen wordt de ‘live’ vergadering ingezet met een toast en een voorstelling van alle leden. 
 
Ouderraad (OR) oprichting 
Unanieme goedkeuring voor de omschakeling van oudercomité naar ouderraad. Het nieuwe huisreglement 
wordt door alle aanwezigen ondertekend. 
 
Ouderraad verkiezing voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester 
Na 3 jaar geven Nils en Anja de fakkel door. Elsie en Tanja stellen zich kandidaat als nieuwe voorzitter en 
ondervoorzitter, welke unaniem wordt goedgekeurd. 
Katty behoudt haar rol als penningmeester na een unanieme goedkeuring. 
 
Verkiezing afvaardiging schoolraad 
De schoolraad wordt vertegenwoordigd door het personeel, de ouderraad en de lokale gemeenschap (link 
met het bestuur, gemeente, gemeenschapsleven). Door stemming zal de ouderraad vertegenwoordigd 
worden door: 

 Elsie of Tanja als voorzitter OR  
 Ann-Sofie of Joris 
 Nils 
 Anja 
 Frederik als back-up  

 
Financiën / Investeringen 

- Stand van rekening: Vorig jaar waren er geen inkomsten. De wafelactie moet zeker doorgaan en 
nieuwe vormen van inkomsten moeten worden gezocht. 

- Door overstap naar OR zal de rekening onder de school vallen. De school regelt een aparte 
bankrekening zodat rekeningen alsnog gescheiden blijven om zo een duidelijk overzicht te kunnen 
behouden.  

- In de toekomst wel facturen nodig voor aankopen: klantenkaarten aan te vragen voor aankopen 
voor activiteiten. Wat met kleinere uitgaven: niet altijd mogelijk om facturen te verkrijgen? Te 
bekijken met Katty. 

- Investeringen vorig jaar in afsluiting. Aankoop leesboeken voor de klasbibliotheken werd afgerond 
en betaald, de Bots zijn nog aan te kopen.  
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- Vanuit de kleuterschool wordt de vraag gesteld naar fluohesjes in kleutermaat als nieuw 
“welkomstgeschenk” (ipv de drinkbussen). Iedereen akkoord om dit aan te kopen voor de ganse 
kleuterschool en naar de toekomst voor alle nieuwe startertjes.  
Nico en Bart D vragen prijzen op. Ideaal wordt dit verdeeld met de nieuwe fluo top actie. 

- Er dient nagedacht te worden over nieuwe investeringen. 
- Nieuwe bronnen van inkomsten?  

o Trooper: tegen volgende vergadering zal Jan dit kort toelichten. 
o Tekenfund: nodige materialen worden aangeleverd vanuit de organisatie, klassen maken 

tekeningen dewelke verwerkt kunnen worden als nieuwjaarsbrief, mokken, … Dit vraagt 
echter wel een inspanning van de leerkrachten, wat bijgevolg voorafgaand met hen moet 
worden besproken. 

o ??? 
 
WERKGROEPEN 
Overlopen van de bezetting en jaarplanning van werkgroepen en activiteiten. 
 

● Feestcomité (herfstfeest / zomerfeest / recepties) 
o Volop inzetten voor een groot zomerfeest met optredens en kraampjes.  

Er wordt een nieuw concept bedacht.  
Brengt meer ouders samen + binding met de school. 
 

● Wafelactie 
o Grootste bron van inkomen en noodzakelijk om dit jaar te organiseren. Te bekijken via 

webshops ipv strookjes en cash geld (crowdselling). 
o Voor kerstvakantie lanceren, februari bedelen. 
o Kristof en Bart H zullen dit trekken 

 
● Paasontbijt 

o Paasontbijt is na 30 jaar nog steeds een topper, concept blijft ongewijzigd. 
o Werkgroep is volledig 

 
● Zaklampenzoektocht 

o Activiteit zonder winstbejag, binden van ouders (en kinderen) met de school staat hier 
voorop.  

o Door voorzitterschap van Elsie en Tanja is er nood aan een nieuwe ploeg om dit over te 
nemen. 

o Concept kan/mag vernieuwd worden 
 

● Dag van de leerkracht 
o Leerkrachten werden in de bloemetjes gezet met een aankoopbedrag per klas, alsook een 

kleine attentie in jaarthema van de school. 
o Ook de opzichters vieren (week van de kinderopvang: 11-15/10): kleine attentie te 

voorzien 
o Ann sluit 2021-22 af, maar stopt volgend schooljaar. Sara neemt de organisatie over met 

ondersteuning van Elsie  
 

● Communicatie  - FB – schoolwebsite 
o Google drive: toegankelijk maken voor de volledige OR groep. 
o Tanja neemt communicatie FB en website over. 
o Te bekijken om ook een profiel op Instagram aan te maken. 

 
● Verkeerswerkgroep 

o In de Prinsenstra at werd het oude fietspad verwijderd en verlegd tot naast het zebrapad 
(nog niet volledig in orde: bijkomende verlichting ontbreekt) 

o ‘Bultruggen’ geplaatst aan voorzijde om geparkeerde wagens te mijden. Aan de gemeente 
werd gevraagd om deze door te trekken tot aan de ingang van de lagere school om 
parkeren tussen de bomen onmogelijk te maken (zorgt voor een onveilige situatie). 

o Subsidies door gemeente Grimbergen aangevraagd en goedgekeurd waardoor extra 
investeringen mbt signalisatie en verkeersveiligheid zullen gebeuren aan de scholen in 
Groot Grimbergen. 

o Schoolstraat: in principe jaarlijks goed te keuren door de gemeente: wordt gevraagd om dit 
permanent te maken. In overleg met buren en gemeente om de schoolstraat af te sluiten 
mbv slagbomen (te verwezelijken met de gemeentelijke subsidies?). Enkele buren hebben 
hierop bezwaar maar is aan gemeente om dit op te lossen.  



 

OuderComité Site – OuderComité Facebook 
www.vbs-prinsenhof.be/oudercomite/ - www.facebook.com/OCvbsPrinsenbosGrimbergen/ 

oc.vbsprinsenhof@gmail.com 

o Kiss & ride:  
▪ Voornamelijk kleuters en 1e graad nemen volop de kiss and ride.  
▪ Gemiddeld een 55-tal wagens per dag. 
▪ Filmpje om traject te tonen van kleuters en lagere school kinderen wordt gemaakt. 

Vanuit de klas wordt deze weg afgelegd om het bekend te maken bij de kinderen.  
▪ Nieuwe flyer opgemaakt: wordt verdeeld vanaf het openstellen van de 

Vilvoordsesteenweg (eind oktober/begin november). Voornamelijk ouders 
bereiken om de schoolstraat en K&R te gebruiken ipv de Prinsenstraat, dit met 
het oog op de werken aan het gemeentehuis waarbij het afzetten aan de voorzijde 
voor onveilige situaties zal zorgen. 

▪ Zone tussen tankstation en K&R inrichten als eenrichtingsverkeer om onveilige 
situaties aan de K&R te voorkomen: is in onderhandeling met gemeente. 

o In de Nassaulaan wordt langs beide zijden geparkeerd: gevaarlijke situaties en bemoeilijkt 
de doorgang .Gemachtigde opzichters zijn in opleiding en politie onderbemand. Vraag 
naar ‘obstructies’ of extra signalisatie om parkeerverbod aan te duiden werden 
aangevraag bij de gemeente.  

o Fluo-actie: beloning voor gebruik fluohesjes vanuit OR. Nog verder uit te werken en in te 
plannen. 

 
VARIA  

Opstart schooljaar: 
- Voltallig lerarenkorps gestart, jammer genoeg niet lang geduurd. Volop met vervangingen en 

afstandsonderwijs de afwezigen aan het opvangen.  
- Warme maaltijden worden nog steeds aangeboden, doch wordt gevraagd hier enkel gebruik van te 

maken indien noodzakelijk, dit om de klasbubbels en opvang geregeld te krijgen. 
- Verandering van schooluren maakt dat vooral de ochtendrush verspreid wordt en het minder druk 

is aan de schoolpoort ’s morgens. 
 

Ouder infoavonden: 
- Te bekijken om terug infoavonden aan te bieden aan ouders. Vraag om opnieuw een EHBO cursus 

te voorzien (opfrissing), vorige editie dateert van 2018. Anja zal de organisatie terug op zich nemen 
samen met Shari. Qua planning te bekijken om dit later op het schooljaar te laten doorgaan ifv de 
Corona perikelen.  

- Aan de school wordt de vraag gesteld om een opfrissing EHBO bij de leerkrachten aan te bieden 
gezien dit door Corona niet mogelijk was het voorbije 1,5jaar. 

 
VCOV: 

= ouderkoepel voor ouderraad: lidmaatschap mag verlengd worden.  
 

Nieuwe leden / helpers: 
Uit de bevraging hebben zich 6 nieuwe leden aangeboden en werd de helperspoel uitgebreid. De 
ideeën mbt investeringen en inkomsten zullen wegens tijdsgebrek op de volgende vergadering 
worden besproken. 
 

 
Rondvraag 

- Gemeenschappelijk beloningssysteem mbt zindelijkheid bij de instappertjes/1e kleuterklas. 
Herkenbaarheid voor de kleuter, gemakkelijker op te volgen door ouders én leerkracht, meer 
bewustwording bij ouders. Wordt verder besproken met de leerkrachten, feedback tegen volgende 
vergadering  
 

- Onderstaande punten worden meegenomen naar volgende vergadering: 
o Questi 
o Plannen nieuw schoolgebouw 
o Bevraging ouders 
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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 
Uitdelen wafels Eind februari 2022 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


