
VERSLAG OUDERCOMITE Prinsenhof 22/10/15 

 

Aanwezig: Pamela Gascon, Jannick Spranghers, Koen Geysenbergh, Joëlle Homblé, Yves Camby, Steven 

Sels, directeur Koen, directrice Pascale, Bart Seutin, Joelle Lallemant, Greet Stessens, Nils Baert, Joris 

Ermens, Karin Van Passel, Chantal Lauwers, Ann De Vuyst, Roel Thomas, Peter Nuyts, Veerle Frooninckx, 

Tania Baele, Ann Delandtsheer, Jo Maes 

 

1. Jaarboek 

- Verdeling via boekentassen is gebeurd 

- Wegens hun oogverblindende schoonheid konden Yves Camby en Joëlle Homblé niet als OC-

lid in het jaarboek geprint worden. Wij zoeken een oplossing voor volgend jaar! 

- Overdracht werkgroep jaarboek van Bart naar Pam en Pieter in te plannen dit werkjaar 

- Administratieve afhandeling lopend 

 

2. Helperspoel – Olé, ik doe mee 

- Peter zal een aantal acties ondernemen : 

o Huidige helperspoel via mail aanschrijven om hun kandidatuur te bevestigen of zich 

uit te schrijven 

o Lanceren van een flyer-actie, via boekentas om nieuwe helpers te rekruteren 

 Focus van de helpers ligt best op de opbouw en afbraak na de grote feesten, 

gezien we daar altijd capaciteit te weinig hebben. 

 

3. Schoolfotograaf 

- Vlot verlopen, ondertussen zijn de foto’s verdeeld. 

- Kristiaan, die zal overnemen, heeft mee gevolgd op de foto-dagen 

 

4. Herfstfeest  

- In totaal werden 630 couverts geserveerd  

- Overschotten werden naar goede traditie aan ‘Eigen thuis’ geschonken 

 

- We willen graag de keukenploeg danken voor hun jarenlange inzet ! Dit was hun laatste 

editie. Voor de volgende uitgave zullen we moeten zoeken naar alternatieven en nieuwe 

ideeën. Na afronding van deze editie gaan we met volle moed van start met een brainstorm 

hier rond! 

- ! Wij willen graag alle helpers bedanken! Dankzij directie, leerkrachten, OC leden en helpende 

ouders zijn we er in geslaagd om er een leuk feest van te maken. 

 

 

5. Zaklampenzoektocht  

- Nog steeds gepland op 19/2/16 

- De werkgroep is bezig met de voorbereidingen 



 

 

6. Project speelplaats 

- We verwachten binnenkort een officiële bevestiging van een tuinbouwschool, die het 

project als eindwerk van enkele studenten zal begeleiden. Zij zullen instaan voor het 

ontwerp en mogelijks ook delen van de uitvoering 

- Wensenlijst school en leerlingen 

o Meer zitplaatsen, met overdekking met natuurlijk groen 

o Meer boekentassenrekken 

o Leergedeelte bv planten/groenten/fruit kweken 

o Bestaande ruimte voor fietsen behouden 

o Zorgen dat er niemand achter de houten klassen kan 

o Meer speelgedeelte, activiteiten 

o Inrichting met respect voor de buren 

 

7. Kivowe 

- Dit jaar werd “Tumbador” geselecteerd, dit is een project in Peru waarbij de ondersteuning 

van revalidatie, onderwijs en opleiding van kinderen met een handicap (en de begeleiding 

van hun ouders) centraal staat.  

- In de klassen werden al filmpjes getoond en spelletjes gespeeld 

- Concrete acties worden nog besproken, er wordt aan een nieuwjaarsmarkt/wintermarkt 

gedacht 

- Er zullen poppetjes geknutseld worden in de klassen om te verkopen 

- Er zal een sobere maaltijd geserveerd worden in de refter, als inlevingsmoment  

 

8. Wafelslag  

- Bestelbonnen worden voor de kerstvakantie verdeeld via de boekentassen 

- Afhaalmomenten : 25 en 26 januari 2016 

 

9. Varia 

- Dag van de leerkracht 

o Op 5 oktober zorgde het OC voor een ontbijt voor de leerkrachten, in samenwerking 

met de directie. De school bedankte ons met een kaartje, in het bijzonder Ann, 

Peter, Kristiaan, Karine en Niels voor hun hulp op de dag zelf. 

- Klasbudget 

o Zal asap verdeeld worden onder de leerkrachten 

- Veiligheid 

o Na een opmerking van een ouder vraagt het OC om een 2de leuning te voorzien aan 

de trap die leidt naar de kleuterklas van Juf Sofie. Momenteel is er maar aan één 

kant een leuning, en dit zorgt voor onevenwichtige situaties. De school heeft dit 

opgenomen in het jaaractieplan. 

o Vanuit het OC werd gevraagd om strenger toe te zien op het gebruik van het 

speeltuig op de speelplaats van het eerste en tweede leerjaar. Al te vaak zien we 



kinderen die bovenop het tuig zitten. De school heeft de opmerking verspreid via de 

veiligheidscoördinator naar leerkrachten op het opvangteam. 

- Doosjes en drinkbussen 

o De nieuwe regel (geen drinkbussen of koekdoosjes meer mee op de speelplaats) 

geraakt ingeburgerd bij leerlingen en ouders. De regel heeft als doel om minder 

verloren doosjes en drinkbussen op de speelplaats aan te treffen. 

De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen geen speeltijd missen, en stimuleren 

het drinken van water in de klas. 

Het OC is wel van mening dat de directie deze regel beter kon communiceren naar 

de ouders toe, via een briefje in de boekentassen. Nu werd het nieuws verspreid via 

de kinderen, en was het duidelijk dat er verschillende verhalen de ronde deden. 

- Toestand gebouwen gemeente 

o Vorig jaar schreven we van uit het schoolbestuur een brief naar de gemeente om 

een aantal ongezonde en gevaarlijke toestanden aan te kaarten. De brief werd ook 

toegelicht aan de verantwoordelijken binnen de gemeente. 

o Gezien er nog vele openstaande punten zijn, en sommige oplossingen die de 

gemeente geboden heeft niet afdoend zijn, werd een nieuw schrijven richting de 

gemeente verstuurd. 

Het OC volgt deze verwikkelingen mee op. 

- Schoolbibliotheek 

o We kregen het idee binnen van een ouder om een schoolbibliotheek te starten – 

een soort boekenruil kast voor oude boeken. Het voorstel werd overgedragen aan 

de directie, die de praktische haalbaarheid zal bekijken. 

- Toelichting ouderbevraging 

o Er daagden weinig geïnteresseerden op voor de toelichting van de ouderbevraging. 

Vermoedelijk omdat de ouders deze enquête zelf niet ingevuld hebben. 

De enquête op zich kan wel een succes genoemd worden, gezien de respons van 

leerkrachten, kinderen en het OC 

De school zal brainstormen over de manier waarop ze kan blijven evolueren tot als 

katholieke dialoog school, onder begeleiding van de KU Leuven. 

- Grootoudersfeest 

o De opmerking dat de weg niet duidelijk aangeduid was werd door de school 

genoteerd. 

 

De vergadering werd om 22u afgesloten, zonder noemenswaardige incidenten. 

Volgend OC : 19 november 2015 

 


