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Deelnemers: 
 

Afwezigen: 

OC: Christophe, Kristin, Sara G, Eric, Jan, Bart H, Nicolas, 
Elsie, Tanja, Erik, Lien, Shari, Nils, Frederik, Katty, Ann, 

Gjulijeta, Jannik, Joëlle H, Vicky, Kim, Bénédicte, Els, 
Katleen, Perrine, Alison, Vicky, Bart D, Bart V, Anja, Sara, 
Joris, Yves, Anne Sophie, Joëlle L 

Directie: Benjamin Elke 
 

 

Verslag 
   

Goedkeuring verslag OR4 dd 24 maart 2022 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
Doorlichting: 
De school heeft zich vrijwillig opgegeven voor inspectie.  
2 vakgebieden werden doorgelicht (Muvo en Nederlands), er werd een controleonderzoek mbt veiligheid en 
hygiëne uitgevoerd; alsook de integrale kleuterwerking werd doorgelicht.  
Algemeen scoort de school zeer goed op de verschillende aspecten, alvast een dikke proficiat voor het 
behaalde resultaat! 
Het doorlichtingsverslag zal op een later tijdstip verdeeld worden via Questi. 
 
 
Financiën: 
1) Betalingen en uitgaven: 

Door overgang naar OR vraagt boekhoudkundig meer aandacht. 
- Budgetten worden voorafgaandelijk goedgekeurd 
- “Grote” facturen staan op naam van de Ouderraad bij VBS Prinsenhof – Ignatius 
- Winkelen bij Colruyt en/of Makro: richt jullie vraag aan de directie om alles klaar te leggen op 

het secretariaat.  
- Winkelen in een andere winkel: vraag voor het scannen van de artikelen een factuur. 
- Betaal níét met Visa/MC 
- Facturen, documenten, … zeker trimestrieel bezorgen 
- Vermijd online-aankopen bij niet-Belgische leveranciers (oa Bol.com) 
- Geen gemengde aankopen: aankopen privé en ouderraad op aparte tickets 

Zie ook volledig schrijven van de penningmeester als bijlage. 
 

2) Inkomsten: 
Extra inkomsten (bovenop wafelverkoop) zijn noodzakelijk willen we verder kunnen investeren in grote 
aankopen (zoals bvb speelplaatsinrichting). Ideeën voor extra inkomsten blijven welkom! 

- Wijn/bierpakketverkoop tijdens schoolfeest niet voor dit jaar – te kort op de wafelverkoop.  
- Moederdag verkoop (2023)? 
- Sponsors voor website? 
- Extra activiteit (zaklampenzoektocht) 
- … 
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OR Algemeen: 
1) Website: 

Website onder constructie – tegen volgend schooljaar moet deze online. 
Herinnering oproep om content en foto’s aan te leveren en dit per werkgroep! 
Foto’s: gezichten moeten onherkenbaar worden gemaakt, het gaat om sfeerbeelden. 
Eigen leden: doc tekenen en gegevens wissen bij uitstap (GDPR) 

2) Nieuwe T-shirts OR:  
- Te bestellen voor het zomerfeest 
- Zwarte T-shirts met logo voor- en achterzijde. Eén model voor man/vrouw 

3) Leden: 
- Vacature voorzitter komt open te staan voor volgend schooljaar: kandidaten mogen zich melden. 
- Ledenlijst updaten. 
 

 
Update werkgroepen: 
 
Ouderbinding/oudercafé: 

Verbinding tussen ouders en school vergroten  
Laagdrempelig houden  
Data worden gezocht voor schooljaar 22-23 

 
 

Paasontbijt 2.0 
Feedback:  

- In sommige klassen te weinig smeerpasta. 
- Ontbijtgranen (en yoghurts) werden gemist.  
- Principe van de dozen was wel erg handig.  
- De paashaas was een welkome gast. 
- Veel te weinig helpende handen (opgelegd vanuit Corona beleid) 
- Het eetmoment voor de kleuters was veel te lang: moet korter gehouden worden. De 

overige tijd omzetten naar speeltijd (paasestafette od organiseren?). 
 

 
Wafelverkoop: 

- Verkoop verliep traag maar gestaag 
- +300 bestellingen 
- Vergelijkbaar met voorgaande jaren 
- Positieve feedback over uitgebreid aanbod en de website 
- Helpers voor verdeling gezocht 

 
 

Zomerfeest: 12 juni 
- 5/5 15u30: volgende vergadering met school, OR uitgenodigd. Ann, Nicolas, Frederik en 

Erik zullen hierop aanwezig zijn (dessertenbuffet, gin/cocktail bar, ???) 
- Taakverdeling wordt besproken tussen juf Brigit en feestcomité 
- Feest zal heel de dag plaatsvinden, om 11u optreden kleuters en 14u lagere school 

 
Verkeer 

- Gesprekken met de gemeente blijven lopen. 
 
 
Infoavonden/ouderavonden: 

- Vormingsavond via VCOV: 4 maand op voorrand aan te vragen: 
 Schermtijd 
 Omgeving met emoties 
 … 

Shari neemt dit verder op voor volgend schooljaar.  
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Rondvraag: 
 
- Proclamaties  

3e kleuter: 24/6 
6e leerjaar: 29/6 
Enkel de receptie wordt aangeboden door OR.  

 
- Schoolfuif: 20 mei 

 
- Vormingen OR-leden via VCOV: aanbod wordt doorgestuurd via mail, inschrijvingen zijn vrijwillig en 

gratis.  
 

- Googledrive: gedeeltelijk publiek stellen voor leden 
 
- Info-avonden 22-23: 

5/9 lagere school 
6/9 kleuterschool 

 
 
 

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 11 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 


