
Verslag OuderComité 11/09/2014 
 
Aanwezigen : 

Ann De Lantsheer- Ann Devuyst- Axel Despiegelaere- Bart Seutin- Chantal Lauwers- Erik Kempenaers- 

Erwin Lauvereyssen- Greet Stessens- Jannick Springhers- Jo Maes- Karin Van Passel- Katty Poels- Koen 

Geysenbergh- Kristien Bettens- Pamela Gascon- Pieter Nijs- Roel Thomas- Rudy Dewever- Tania 

Baele- Tanja Van Looy- Veerle Frooninckx- Veerle Wijsgeer  

0-OC verslag 

• Verslag 08/05/2014 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

1-OC ledenbestand 

• Dit schooljaar hebben Wendy en Joëlle het OC verlaten na jaren van trouwe dienst. We danken hen 

nogmaals voor hun inzet en bijdrage en wensen hen het allerbeste toe. 

• We zijn heel blij om ook 4 nieuwe leden in onze ploeg te mogen verwelkomen zodat we net met 30 

zullen zijn. Dit is uiteraard geen stop, geïnteresseerde ouders kunnen ons altijd blijven vervoegen en 

zullen met open armen ontvangen worden. Zeker als zij een kurkentrekker mee hebben. 

• De 4 nieuwe OC’ers zijn: 

 

1- Pamela Gascon: mama van Louise Meert (1KLC) 

2- Koen Geysenbergh: papa van Milo (3KLC) en Lyo (1KLC) Geysenbergh 

3- Katty Poels: mama van Xander Puype (1KLB) 

4- Jannick Spranghers: papa van Jente (1KLC) en Eben (3KLC) Spranghers 

 

• De kalender met data van de volgende vergaderingen wordt besproken en goedgekeurd.  

• Er wordt de vraag gesteld naar een kandidaat-voorzitter en kandidaat-secretaris maar dit punt zal 

komende vergaderingen verder uitgewerkt worden. 

2-Werkgroepen 

• Het overzicht met de huidige werkgroepen wordt besproken. Er zijn geen directe aanpassingen. 

• Wel wordt de vraag gesteld naar opvolging voor het Feestcomité gezien de verantwoordelijken over 2 

schooljaren het OC verlaten en hier dringend voor opvolging moet worden gezorgd gezien deze 

werkgroep niet alleen een boeiende en uitdagende groep betreft, het is ook zowat de kerngroep van 

het OC omdat zowel het Herfst- als het Zomerfeest door deze groep volledig gedragen wordt. En een 

school zonder zomer- of herfstfeest is als een kerk zonder kerkstoelen of een kermis zonder 

draaimolen. 

• Daarnaast wordt ook al de vraag gesteld naar de opvolging van de huidige kookploeg. Over 2 

schooljaren zijn deze vrijwilligers immers ook verdwenen en moet er nu al nagekeken worden wie 

deze taken zal willen overnemen: vandaar een warme oproep aan alle ouders: bent u een amateur kok 

of waant u zich een Jeroen Meeus met of zonder camera, aarzel dan niet om contact met ons op te 

nemen en al met de komende feesten de kinderen van uw toverkunstjes te laten proeven: 

oc.vbsprinsenhof@gmail.com of Kristien via info@de-elektrieker.be 

• Ook bij deze alvast een oproep aan vrijwillige ouders die ons en dus de kinderen willen helpen tijdens 

het komende Herfstfeest: achter de tap, opname bestellingen, rondbrengen eten/drank, afruim of 

zelfs de opruim van de zaal, uw hulp zal meer dan welkom zijn en zoals steeds wacht u naast de 

eeuwige dank van ons en de leerkrachten, ook een retro-OC T-shirt waarmee u niet alleen 10 jaar 

jonger lijkt en best wel de catwalk op kan, maar dat u ook gewoon kan dragen als slaap- of verfshirt. 

• Ook hier volstaat een mailtje naar  oc.vbsprinsenhof@gmail.com of Kristien via info@de-elektrieker.be 

3-Opening schooljaar 2014/2015 

• De infoavonden van dinsdag 2/9 en donderdag 4/9 zijn vlot verlopen. Er was heel veel volk en gezien 

deze massale opkomst waren de recepties na de nuttige infomomenten in de klassen, ook veel 

plezierig en fijne ontmoetingsmomenten, de reden waarom ze ooit in het leven zijn geroepen.  



• Voor beide avonden is er drank moeten bijbesteld worden maar dat is op zich een goed teken. Dank 

aan alle helpende OC-leden voor en achter de tap, en aan de ouders en leerkrachten voor hun 

aanwezigheid zodat iedereen elkaar beter heeft leren kennen voor zover dat nog nodig was. 

• Gezien de Directie nooit op de eerste OC-vergadering aanwezig is, kon er ook niet gepeild worden naar 

mogelijke reacties van ouders  ivm de gewijzigde uurregeling op school en de naschoolse activiteiten. 

Dit punt wordt dan ook naar OC-2 verschoven.   

• Omdat deze beslissing is genomen op het schoolbestuur na de laatste OC-vergadering betreuren wij 

dat we vanuit het OC dan ook geen feedback of opmerkingen konden geven.  Maar ondertussen 

hebben we begrepen dat deze aanpassingen heel vlot verlopen zijn, dat de meeste TOP-activiteiten 

vol zitten en zelfs al verdubbeld zijn,  en dat de school een bevraging naar de ouders zal organiseren 

via een enquête opgesteld door het OC. 

4-Jaarboek 2014/2015 

• De laatste aanpassingen zijn klaar en het Jaarboek zal vanaf donderdag  27/9 verdeeld worden via de 

boekentas van uw oudste kind op school. 

• In dit boek vindt u naast de maandkalender ook de nuttige info van de leerkrachten, de OC-leden en 

vele activiteiten op school terug.  Ook zal er extra informatie zijn over de reeds beschikbare TOP-

activiteiten. 

5-Schoolfotograaf 

• De schoolfotograaf zal op de school aanwezig zijn op maandag 29/9.   

• Kindjes die nog niet op school zitten maar al wel met hun broer en/of zus op een familiefoto willen, 

kunnen zich melden vanaf 8u op school gezien eerst de familiefoto’s zullen genomen worden. 

• Vanaf 9u worden dan de individuele foto’s genomen en nadien de klasfoto’s.  Een totaal pakket foto’s 

bestaat uit:  1 foto in een kader + 2 pasfoto’s + een bladwijzer à 13€. Met de klasfoto samen à 15.5€ 

• De kinderen worden gevraagd zich kleurrijk aan te kleden. De foto’s van de kinderen van het 6
e
 gelden 

als officiële pasfoto. 

6-Herfstfeest 

• Het Herfstfeest zal plaats vinden op 19 oktober.  

• Het thema is nog geheim en het Feestcomité is volop bezig aan de voorbereidingen. 

7-Zaklampenzoektocht 

• De datum van de komende zaklampenzoektocht is nog niet gekend omdat men het concept mogelijk 

gaat aanpassen.  

• Jo, Greet, Tania en Roel zijn hier volledig door ingenomen en het belooft een spetterende avond te 

worden vol geheimen. 

8-Financiën 

• Onze penningmeester Axel geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van het afgelopen 

schooljaar. Het eindresultaat is boven alle verwachtingen en opent wat meer mogelijkheden 

betreffende de 2-jaarlijkse grote investering die het OC doet om de school en de kinderen te helpen. 

• Ouders met ideeën van een project dat kan gekozen worden om te financieren, kunnen dat doorgeven 

aan de directie of via onze e-mail:  oc.vbsprinsenhof@gmail.com 

• De basisvoorwaarden waar elk project aan moet voldoen vindt u op de schoolwebsite (vakje OC) of in 

het Jaarboek onder Financieringsprotocol.  

 9-KiVoWe 

• Na het Cambodjaanse avontuur vorig schooljaar is het nu de beurt aan een binnenlands project.  

• De verantwoordelijke werkgroep van de school en het OC komen samen om de mogelijke projecten te 

bespreken en een keuze te maken. 

11-Varia 

• Er komt een nieuwe OC-nieuwsbrief in oktober 

• Info en status van “Brede School” wordt besproken op OC-2 door de Directie 

• Er wordt gevraag de database “helpende ouders” te herlanceren.  Dit zal dra gebeuren via mail. 

 

� Volgende vergadering: Donderdag 9/10/14 om 20u 


