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1-OC verslag 

 Het verslag van 5 maart werd goedgekeurd. 

 

2- Bevraging ouders: online op website 

 Sinds enkele weken staan de enquête en haar resultaten online op de schoolwebsite en kan u aldaar 
raadplegen 

 Zoals in vorig verslag gemeld zijn dit de voornaamste bemerkingen: 
1. De enquête werd door heel veel ouders ingevuld. Er was een participatiegraad van 58% waardoor 

we kunnen concluderen dat deze enquête een reële weergave is van wat de ouders vinden van de 
school. 

2. Er zijn noch via de school, noch via de website en ook niet via het OC-gmail account opmerkingen 
af extra vragen rond gesteld, zodat wij deze prioriteiten dan ook verder gaan opvolgen en 
uitwerken. 

3. Er werd de Directie gevraagd een actieplan op te maken om zo snel mogelijk de zaken aan te 
pakken die binnen de macht en kracht van de school liggen. Daar is men volop mee bezig 
 

3-TOP activiteiten 

 Vanuit de school heeft men enkele analyse ivm de TOP-activiteiten gemaakt en voorgesteld aan het OC: 
o De vraag naar activiteiten overschrijdt het aanbod en men gaat nadenken hoe daar meer 

structuur in te krijgen, gezien de meeste activiteiten rond vrijwilligers draaien en het is dan ook 
moeilijk een concrete jaarplanning op te stellen. Na dit schooljaar zal de Directie nagaan wat goed 
en wat minder goed liep en daar alvast het aanbod rond verbeteren of aanpassen. 

o Het aanbod en deelname van de activiteiten voor de lagere klassen scoren hoger dan die van de 
hogere klassen, waardoor de leerlingen van 4-5-6 vaak hun huiswerk al na de school maken op de 
speelplaats of andere plaatsen en men gaat kijken hoe men dit naar volgend schooljaar kan 
aanpassen. 

o De meeste activiteiten werken met vrijwilligers, maar die zijn daarom niet altijd pedagogisch 
onderlegd of weten hoe ze juist met kinderen van die leeftijden moeten omgaan, en de school 
gaat werken aan deze een soort van interne opleiding of screening om bij te sturen waar nodig. 

o De communicatie rond de TOP-activiteiten verloopt nu via mail of boekentas, wat traag verloopt 
en heel moeilijk bij te sturen is bij wijzigingen van het aanbod of mogelijke aanpassingen of 
annuleringen van een activiteit om welke reden dan ook. 

o De school werkt aan een vernieuwde website waar er veel sneller mee kan gereageerd en 
gecommuniceerd worden, ook rechtsreeks door de leerkrachten zelf, en dit zal uiteraard ook de 
TOP-activiteiten ten goede komen.  

 
4-Paasontbijt 

 Het Paasontbijt was naar jaarlijkse gewoonte een groot succes. Er waren ruim 90 helpende ouders om de 
kinderen en leerkrachten hun ontbijt aan te bieden. We danken dan ook alle helpende handen. 

 Het concept en manier van werken voor 2015/2016 zal dan ook niet aangepast worden. 
 
 
5-Financiën 

 Penningmeester Axel geeft een overzicht van de financiële toestand van het OC. Deze is heel positief. 

 Gezien het OC om de 2 jaren een groot project voor de school ondersteunt, maar het project – zie puntje 
Infrastructuur- dat we nu gaan ondersteunen nog in aanloopfase zit, is er natuurlijk een hoog positief 
saldo.  De andere vaste en kleinere uitgaven zijn ook voor volgend schooljaar voorzien en goedgekeurd. 



6-Infrastructuur 

 De voorziene aanpassing aan de speelplaats 4-5-6, het grasveld, verbetering afwatering speelplaats , … zijn 
met verschillende partijen besproken maar vooralsnog komt er weinig schot in de zaak.  

 Het OC steunt unaniem het voorstel om een studiebureau aan te stellen alle voorziene werken in één keer 
uit te voeren, volgens een haalbaar jaarplan, al vraagt deze studie een som uit het budget, dit is de enige 
manier om kwalitatief en duurzaam te werk te gaan. Rekening houdend met de reeds geleverde 
inspanningen en inspraak van de kinderen en leerkrachten, hopen we nu snel met een ontwerp van start 
te kunnen gaan. 

 Roel Thomas wordt voorgesteld om de opvolging en verantwoordelijkheid van de werkgroep Infrastructuur 
op zich te nemen.  Zijn kandidatuur wordt dan ook heel positief onthaald.    

 
 
7-Zomerfeest 

 De werkgroep rond het Zomerfeest werkt dag en nacht aan het komende Zomerfeest en het belooft als 
steeds een heus spektakel te worden. 

 Het thema van deze editie is: “Zomerfestival”.  Ondertussen heeft  u per mail al de nodige info ontvangen 
en de inschrijvingen zijn via de boekentas meegegaan met uw oudste kind op school. 

 Overzicht: 
 09.30: start rommelmarkt & Wieltjesbeurs 
 10.30: Aperitief concert 
 11.00: opening kraampjes => pasta & frieten & hotdogs & …  
 12.00: start randanimatie 
 12.30: Freepodium  
 14.30: Optreden kinderen 
 15.30: Verrassingsact 

 Wij danken alvast de mensen van het Feest-Comité en de leerkrachten die zich al weken uit de naad 
werken er weer een schitterend Zomerfeest van te maken.  
 
 

8-KiVoWe 

 De quiz voor de ouders was een groot succes en de opbrengst komt ten goede aan het project van dit jaar. 

 Er wordt aangegeven vanuit de werkgroep KiVoWe dat het OC te weinig betrokken wordt bij de keuze van 
de projecten waar er rond zal gewerkt worden.  De Directie noteert deze opmerking en zal daar mee 
rekening houden. 

 Vanuit de Directie wordt aangegeven dat projecten weer meer rekening moeten houden met de 
voorwaarden zoals we die ooit bepaald hebben, namelijk dat er kinderen zelf ook actief en interactief mee 
kunnen helpen de projecten te steunen, zoals we gedaan hebben met de Fietsmarathon, Zwemmarathon 
en andere activiteiten.  Er zal naar volgend jaar toe, terug meer naar de basis gewerkt worden. 
 
 

9-OC-Café & Recepties 

 Het OC-café van dinsdag 19/5 “een goede coach voor je kind” was een groots succes. 
Er waren ruim 50 aanwezige ouders, de voorstelling werd enorm gesmaakt en staat ondertussen online op 
de schoolwebsite, en de ouders kregen nadien zoals steeds een drankje van het OC aangeboden, ditmaal 
door Pam de nieuwe ROC-ster van het OC, waarvoor grote dank.    

 Op vrijdag 26/6 is er de diploma uitreiking voor de kinderen van de 3
e
 kleuterklas waarbij uiteraard alle 

leerkrachten en alle betrokken ouders zijn uitgenodigd. Er wordt hen nadien een drankje aangeboden. 

 Op maandag 29/6 is de de afscheidsreceptie van de 6
e
 jaars waar alle betrokken ouders, alle mensen 

betrokken bij de school, alle helpende ouders tijdens onze en de schoolse activiteiten, het Scholbestuur, 
alle OC-leden en uiteraard alle leerkrachten zijn uitgenodigd.  Deze receptie begint om 19.00 uur. Na de 
diploma- uitreiking van de 6

e
 jaars, volgt een activiteit/dans door de kinderen zelf geregeld en uitgevoerd, 

wordt de bar geopend alwaar u door het OC drank wordt aangeboden en begint de fuif van de 6
e
 jaars in 

de feestzaal. Deze fuif stopt om 24.00, de bar meestal tot de laatste druppel uit de tapkraan is gevloeid. 
 
 
 



10-OC-bestand 2015-2016 

 Erik Kempenaers en Tanja Van Looy verlaten het OC na dit schooljaar gezien hun jongste dochter het 6
e
 

leerjaar verlaat.    

 Jo Maes is de nieuwe OC-voorzitter vanaf 2015-2016 

 Kristiaan Roefs en Sam Perneel worden beiden onder-voorzitter. 

 Pieter Nijs neemt de taak op zich het Jaarboek, één van de grote bronnen van inkomsten, technisch op te 
volgen om dat nadien dan volledig over te nemen van Bart Seutin.  
 
 

11- Varia 
 
 Inschrijvingen Prinsenhof 2015-2016:  

 
Ondanks de overnachtingen aan de schoolpoort zijn deze vlot verlopen.  
Alle openstaande plaatsen zijn ingevuld. 
 

 
 Jaarboek 2015-2016 

Bart Seutin is daar volop mee bezig en de inlassingen en inhoud van het Jaarboek 2015-2016 zijn zo 
goed als rond. 
 
Het Jaarboek zal in de loop van september verdeeld worden aan alle ouders. 
 
 

 Identiteitsbevraging:  
 
De Directie vraagt aan het OC om een mailing te mogen sturen naar alle ouders van het Prinsenhof 

in verband met de identiteitsverklaring van de ouders.  
Het OC steunt unaniem dit voorstel. 
De mailing is ondertussen ook verstuurt naar de ouders en we hopen op een hoge deelname van 
uwentwege. 
 
 

 Afscheid voorzitter:  
 

De voorzitter Erik geeft een afscheidsfeestje voor het OC op 20 juni bij hem thuis en hoopt dan ook 
dat er vele OC’ers aanwezig zullen zijn. 
 
Gezien hij toch 10 jaar in het OC heeft gezeten, 1 jaar als lid, 9 jaar als voorzitter,  

hij zelf ook als leerling in het Prinsenhof heeft gezeten, al was het toen nog enkel de jongensschool, 
en zo zelf heeft  kunnen vaststellen hoe de school ondanks zijn enorme groei qua leerlingen,  
ondanks alle problemen waar een klein kwalitatief hoogstaande school naast een grootstad als 
Brussel , toch zijn unieke karakter als dorpsschool heeft weten  te behouden,  
heeft hij een woordje geschreven naar iedereen betrokken bij het Prinsenhof.  
Dit zal u dan ook ontvangen samen met dit verslag. 
 
 

 Volgende vergadering: 
 
De nieuwe voorzitter Jo Maes vraagt aan de Directie om nog voor 1 juli de schoolkalender te mogen 
ontvangen en zo de OC-vergaderingen en activiteiten reeds te kunnen meedelen aan zijn team. 

 
De taakverdeling voor de beginrecepties bij de opening van het nieuwe schooljaar 2015-2016 zal 
door Pam naar de OC-leden in de loop van augustus gestuurd worden, zodat u in september als 
vanouds op een gepaste wijze het schooljaar kan inzetten.  
 
Met een pintje of een blonde Grimbergen, een glas witte wijn, cola of water, deze traditie zal allicht 
de laatste zijn die ooit geschrapt zal worden want het is op die momenten op de speelplaats aan de 
bar dat vele ouders elkaar leren kennen, dat er zich nieuwe leden voor het OC melden, al dan niet 
onder invloed van die blonde Grimbergen of witte wijn, maar waar er ook vriendschappen tussen 
ouders worden gesloten die lang mee gaan, vaak veel langer dan dat de kinderen zelf op school 
zullen zitten. 

 
En dat is toch een beetje onze bedoeling.  
Het OC 


