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Deelnemers: 
 

Afwezigen: 

OC: Christophe, Kristin, Yves, Erik, Nils, Katty, Bart H, Elsie, 
Tanja, Anne Sophie, Sara G,   

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

Directie: Koen, Elke, Benjamin  
 

 

Verslag 
   

Goedkeuring verslag OC3 dd 20 januari 2022 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
  
Welkom!: 

Voorstelling nieuwe directeur Benjamin 
Nieuw lid: Sara Gekhiere. 

 
 
Website: 

Website onder constructie.  
Voor aanvulling van werkgroepen en verwezenlijkingen wordt opgeroepen om content en foto’s 
aan te leveren (ten laatste eind april) en dit per werkgroep. 

 
 
Financiën: 

- Rekening serieuze klappen gekregen door 2 jaar Corona en dus geen inkomsten. 
- Nieuwe inkomsten zoeken:  

Ontbijtmanden/bloemverkoop moederdag?  
Bier/wijnmand voor vaderdag -> suggesties bieren tegen volgende vergadering! 
Kaas-en wijnavond? 
Quiz?  
Standje bij jaarmarkt? 
??? 
 

 - Opletten bij aankopen: 
  - Facturen noodzakelijk 
  - Tijdig indienen van kosten gezien het betalingsproces veel langer duurt 
  - Aankopen bij Makro en Colruyt dienen via de klantenkaart van de school te gebeuren 
  - Grote bedragen moeten voorafgaand goedgekeurd worden op de vergadering 
  - … 
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Update werkgroepen: 
 

- Ouderbinding/oudercafé: 
Verbinding tussen ouders en school vergroten door een paar keer per jaar een open moment aan 
te bieden voor een drankje en een babbel. Hierbij kan er rond een thema gewerkt worden, maar 
vooral communiceren met en over de school. Te proberen: 1 editie ’s morgens en eventueel eens 
op een avond (nadien evalueren).  
Data worden gezocht. Op te nemen door werkgroep “ouderinfoavonden”? 

 
 

- Paasontbijt 2.0 
“Corona-proof” versie wordt toegepast: alles wordt voorbereid (boterhammen gesmeerd) en per 
box aangeleverd aan de klassen. Ouders gevraagd om kleuterklassen te helpen; de lagere school 
zonder hulp.  
Voor vrijdag worden een 10-tal helpers gevraagd  
Donderdag voorbereiding (vanaf 17u) Smeren van boterhammen vrijdag vanaf 7u. 
Kleuters eten in de eet/feestzaal, lagere school in eigen klas of picknick bij mooi weer. 

 
 

- Wafelverkoop: 
o Werken met Crowdselling 

 Volledige gamma van voorgaande jaren wordt toegepast, met uitzondering van de 
Luikse wafels.  
Extra aanbieding van chocolaatjes (truffels, zeevruchten, …) 

 Flyer afwerken en meegeven in de boekentassen (uiterlijk donderdag voor de 
vakantie). Ook publiceren op questi, whats’app groepen en facebook.  

 Verkoop sluit op vrijdag 29 april 
 Levering 6 mei 
 Verdeling op 6, 7 en 9/5  

 
 

- Zomerfeest: 12 juni 
o Optredens met alle klassen 
o Verschillende standjes eten/drinken 
o Podiumwagen 
o Zal doorgaan op de speelplaats aan het Berthouts gebouw 

 
 

- Verkeer 
 Slagbomen werden geïnstalleerd, de grote slagboom zal vervangen worden door een dubbele. 
 Verkeersborden schoolstraat zijn geplaatst, echter met de verkeerde uren. Worden ook nog 

aangepast. 
 Kiss&Ride: werkt heel goed, echter enorm druk en onveilig door parkeren in beide richtingen. 

De borden van verboden parkeren worden verder uit elkaar geplaatst zodat er een open zone 
voor de K&R ontstaat. 

 Het is momenteel enorm moeilijk om een parkeerplaats te vinden (vooral voor ouders met 
kleine kindjes) hiervoor werd het ‘afzetmoment’ s’ ochtends verlengd tot 8:40. Oproep lanceren 
naar ouders om dit ten volle te benutten en niet tot het laatste moment te wachten om kinderen 
af te zetten. 

 Fietsoversteekplaats vooraan (prinsenstraat) is in de maak. 
 In mei volgende meeting met gemeente 
 
 

- Ouderinfoavond: 
Combineren met oudercafé/koffieklets? 
Thema’s aanbrengen. 
Dringend nood aan ouder-schoolbinding. 
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Rondvraag: 
- Proclamaties 3e kleuters en 6e lrj:  

Recepties worden aangeboden door de OR, bbq (+ drank) en hoedjes is aan de ouders.  
 

- Afsluitetentje OR:  
Donderdag 23/6 (onder voorbehoud) 
 

- Netheid toiletten:  
Er werden klachten opgevangen over de netheid van de toiletten (voornamelijk tijdens de 
naschoolse opvang). Er werd door de school ondertussen actie ondernomen en er werden 
extra poetsbeurten ingelast. 
 

- Communicatie kleuters:  
Weinig contact met leerkracht, bijgevolg zijn ouders weinig op de hoogte van wat er binnen de 
kleuterklassen gebeurt. Kan hier meer op ingespeeld worden door de leerkrachten? Directie 
neemt dit mee. 
 

- EHBO-opleiding:  
Leerkrachten kregen een vorming, is opgenomen door de preventieadviseur om dit 3-jaarlijks 
te vernieuwen.  
 

- Opvang Oekraïense kinderen:  
Nog volop in gesprek met de gemeente en op federaal niveau, voornamelijk voor volgend 
schooljaar. Momenteel wel al 2 kindjes aanwezig op school doordat zij (zonder hun ouders) in 
een gezin worden opgevangen, waarvan hun eigen kinderen schoollopen op het Prinsenhof. 
 

- Zwemlessen:  
Voorlopig enkel 5 en 6e leerjaar, 3 en 4 misschien na de paasvakantie – datum wordt nog 
gecommuniceerd. De lagere graden kunnen nog niet starten doordat de werken aan het 
instructiebad nog niet werden afgerond. 
 

- Schoolbezoeken mbt keuze middelbaar:  
Momenteel nog geen bezoeken ingepland, kunnen hopelijk worden hervat in 22-23. 
 

- Nieuwe T-shirts OR:  
Erik bekijkt opties en prijzen. 
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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 1 april 2022 
Uitdelen wafels 6, 7 en 9 mei 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 


