
 

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

oc.vbsprinsenhof@gmail.com 

Verslag OC 3 
Datum: 20 januari 2022 

 

 
 Statuut Ouderraad 

 

Deelnemers: 
 

Afwezigen: 

OC:  Elsie, Bart V, Jan, Eric, Erik, Katty, Nicolas, Lien, Anne-
Sophie, Nils, Christophe, Kristin, Yves, Tanja, 
 

Frederik, Gjulijeta, Jannik, Joëlle H, Joëlle L, Vicky, Kim, 
Bénédicte, Els, Katleen, Perrine, Alison, Vicky, Shari, Bart 
D, Ann, , Anja, Sara, Joris, Bart H, 

Directie: Koen,  Elke   
 

Verslag 
   

Goedkeuring verslag OC2 dd 18 november 2021 
Het verslag van de vorige OC vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
Update werkgroepen: 

- Wafels: 
o Covid maakt het nog steeds onmogelijk om verkoop op school toe te laten. Er wordt 

gemikt op een verkoop rond Pasen. 
 

- Verkeer: 
o Fluoactie: 

 Fluo hesjes: geen rechtstreekse feedback ontvangen, worden wel volop 
gedragen.  

 Tijdens eerste fluo-actie voornamelijk kleuters in fluo, voor de lagere school is er 
nog werk aan de winkel.  

 28 januari 2e maal actie. 
o Verkeer algemeen:  

 Overleg met gemeente plaatsgevonden, doch voornamelijk herhaling van wat 
eerder al werd besproken. Eind februari volgend overleg om concrete(re) 
afspraken te maken mbt de toekomstige werken. 

- Na te gaan of er een uitvoeringsplanning beschikbaar is, mogelijkheid om 
de mijpalen van alle werven op te stellen? 

- Voorlopig werden de werken aan het gemeentehuis uitgesteld tot na de 
zomervakantie.  

- Verder wordt er gekeken om afspraken te maken mbt werfverkeer, …  
- Eventueel ook nagaan hoe basisschool De regenboog hiermee zal 

omgaan? 
 De situatie voor het ophalen van de kinderen moet zeker nog verder bekeken 

worden ifv de geplande werken (parking prinsenbos, lage steenweg en 
gemeentehuis): voornamelijk oudere kinderen worden vaak opgepikt thv 
gemeentehuis of parking prinsenbos.  

- Alternatieve ‘pick-up-points’ moeten gezocht worden gezien niet alle 
kinderen achteraan het schoolgebouw kunnen worden afgehaald.  

- Te bekijken of oudere kinderen via het gemeenteplein naar het kerkplein 
kunnen wandelen om daar op te pikken? 

- Momenteel nog geen pasklare oplossing: ideeën mogen steeds 
geformuleerd worden via oc.vbsprinsenhof@gmail.com 

 Gebruik van kiss-and-ride is gestegen naar een 90-tal auto’s/dag 
 Algemene oproep om zeker de bevraging van de gemeente in te vullen op 

https://grimbergendenktmee.be/mobiliteitsplan 
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- Paasontbijt: 
 Hoe hiermee omgaan gezien huidige Corona cijfers? 

Staat gepland op vrijdag 1 april.  
 Kartonnen lunchbox maken per kind (en leerkracht)? Er wordt gezocht naar 

sponsoring om dit te verwezenlijken. 
 Bij gebruik van een lunchbox kan er een picknick moment gecreëerd worden, 

zodat dit in openlucht kan gebeuren of bij slecht weer in de klas (worst case kan 
het zelfs worden meegegeven) 

 Inhoud: boterham, cornflakes, drinkyoghurt, fruit, chocolade eitje(s), … te bekijken 
ifv houdbaarheid 

 Paashaas voorzien? 
 Verder uit te werken door Joëlle L en Vicky. Anne-Sofie zal de werkgroep mee 

ondersteunen om de ideeën verder uit te werken. 
 

 
Nieuw logo: 

- Poll opgezet: slechts 10 antwoorden ontvangen. Hieruit blijkt dat het merendeel wel wil 
veranderen naar de naam ouderraad, inclusief nieuw logo.  

- Op de vergadering wordt het logo met de fiets en groen accent gekozen, als verwijzing naar 
het oude logo maar in een nieuw en fris jasje. 

- Nieuwe website in aanmaak, op schoolwebsite zal hiernaar verwezen worden. 
De website zal een tool worden waar alle nieuwtjes, verslagen, … op zullen worden verzameld 
om zo meer ouders te kunnen bereiken en de werking van de ouderraad te verduidelijken. 

 
 
Trooper:  

- Gebruik, voor- en nadelen worden toegelicht 
- Trooper moet voornamelijk gepromoot worden. Hoe meer bekendheid = hoe meer gebruik = hoe 

hoger de winsten 
- In het nieuwe huisreglement OR zijn er geen beperkingen, bron en doel van inkomsten moeten 

gedefinieerd worden.  
- Unanieme beslissing om hiermee verder te gaan. 

 
 
Rondvraag 

- Geen punten 
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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  - 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 

 
 
 
 
 
 

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 


