
VERSLAG OUDERCOMITE Prinsenhof 24/09/15 

 

Aanwezig: Jo Maes, Axel De Spiegelaere, Kristiaan Roefs, Sam Perneel, Peter Nuyts, Jannik Spranghers, 

Bart Seutin, Joris Ermens, Nils Baert, Pieter Nijs, Kristin Van Belle, Rudy De Wever, Ann De Landtsheer, 

Ann De Vuyst, Tania Baele, Greet Stessens, Pamela Gascon, Chantal Lauwers, Roel Thomas, Koen 

Geysenbergh, Katty Poels, Joelle Lallemant , Steven Sels, Yves Camby, Joelle Homblé 

 

1. OC Info 

- Nieuwe leden stellen zich voor: welkom Kristin Van Belle, Joelle Lallemant, Joris Ermens, Nils 

Baert en Steven Sels – Tom Lamis kon niet aanwezig zijn. 

- Exit leden: Erik Kempenaers, Tanja Van Looy, Erwin Lauwerysen en  Nathalie Siccard verlaten 

na vele dienstjaren het OC, dank voor de tomeloze inzet! 

 

2. Bezetting werkgroepen 

De bezetting van de verschillende werkgroepen wordt overlopen 

- Jaarboek:  

o Lead: Bart Seutin 

o Opvolgers voor toekomst: Pamela Gascon (sponsoring), Pieter Nijs (lay-out) 

- Schoolfotograaf 

o Lead: Bart Seutin 

o Opvolger voor de toekomst: Kristiaan Roefs 

- Wafelactie 

o Rudy De Wever, back-up Roel Thomas 

- Paasontbijt 

o Peter Nuyts/Kristien 

- Recepties & OC Café 

o Pamela Gascon & Jo Maes 

- Adressenlijst/Helperspool 

o Peter Nuyts/Pieter Nijs 

- Nieuwsbrief 

o Voorlopig geen opvolging voor Tanja 

o Werkgroep wordt als optioneel beschouwd 

- Infrastructuur 

o Roel Thomas, Jo Maes, Frederik 

- Kivowe 

o Veerle Frooninckx en Greet Stessens 

- Zaklampenzoektocht 

o Lead Greet Stessen 

o Sam, Roel, Chantal, Tanja, Koen 

- VCOV & Cultuur 

o Kristien en Axel De Spiegelaere 

- Feestcomité 



o Ann, Kristien, Kristien, Ann, Peter, Yves, Carine 

o Nieuw leden: Joris, Nils 

o Dringend nood aan opvolging om voortbestaan van de herfst- en zomerfeesten van 

de toekomst te garanderen  

- Conclusies:  

o Vacatures in werkgroepen Paasontbijt en Kivowe 

o Bij de herfst- en zomerfeesten is het niet evident om helpende handen te vinden, 

vooral bij opbouw en afbraak/opkuis. De vrijwilligerspool blijkt geen oplossing te 

beiden. We bespreken dit opnieuw bij volgende OC vergadering. Oproep aan alle 

OC-leden om oplossingen voor te stellen. 

 

3. Recepties aanvang schooljaar 

- Goed verlopen, gezellig samenzijn bij begin van schooljaar wordt nog steeds geapprecieerd 

- Volgende recepties zullen er ook  knabbels (chips, …) zijn 

 

4. Jaarboek  

- Verdeling laatste week september 

 

5. Schoolfotograaf  

- Maandag-Dinsdag 28-29/09 

Aandachtspunt voor de toekomst: indien foto’s over meerdere dagen genomen worden, zal 

er aan de kinderen worden meegedeeld op welke dag foto’s van hen zullen genomen 

worden.  

- Editie met pasfoto’s  

 

6. Herfstfeest  

- 18/10, thema “Liefde voor muziek” 

- Randanimatie op school: springkastelen, playmobiel, koffie/pannekoek, mogelijk een 

workshop van dansgroep NeoLuna (Hip Hop)  

- Informeren naar andere muziekworkshops/optredens:  djembe, andere? 

- Helpers nodig, lijst graag zo snel mogelijk beschikbaar stellen 

 

7. Zaklampenzoektocht – Geest 

- Zal georganiseerd worden op vrijdag 19/02 

- Thema reeds geselecteerd, zal één van de volgende OC-vergaderingen door Greet toegelicht 

worden 

 

8. Financiën 

- In het verleden selecteerde het OC om de 2 jaar een investeringsproject. Sinds enkele jaren 

werd geen nieuw project geselecteerd, daarom budgettaire ruimte om grotere investering 

te doen 

- Beschikbare budget zal in principe aangewend worden voor: 



o herinrichting speelplaats/grasveld 3/4/5/6de leerjaar: Roel Thomas coördineert dit, 

doel eind dit jaar concreet plan (inhoud + planning + budget) voor te stellen.  

o actiepunten ouderenquête 

o afhankelijk van het gewicht van bovenstaande acties kunnen we opteren om nog 

ergens een speciale investering te doen, al dan niet one-shot (dit is geen investering 

maar een special actie bijv. komst van een circus). Ideeën voor een speciale 

inverstering of een  one-shot zijn welkom en kunnen op de volgende vergadering 

besproken worden.  

 

9. 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.  

- Naast een infosessie aan de leerlingen worden verschillende geldinzamelacties gepland of 

overwogen, o.a.: 

o Wintermarkt 

o (Hindernissen)loop 

o Andere geldinzamelacties tijdens door school of OC georganiseerde evenementen, 

bvb. veldloop, carnavalsstoet, Koffiestop bij aanvang school, grootouderfeest, 

inschrijving nieuwe leerlingen. Het OC vraagt een 3-tal evenementen te selecteren 

zodat elke trimester 1 geldinzamelactie kan plaatsvinden. 

 

10. Ouderenquête  

- Onderwerp wordt volgende OC-vergadering besproken in aanwezigheid van de directie 

 

11. Varia 

- Dag van de leerkracht 

o Valt op 05/10: pedagogische studiedag 

o OC zal die dag ontbijt aanbieden aan de leerkrachten 

o OC biedt budget van 60€/klas aan 

 

- Volgende vergadering: 22/10 om 20h  

- Eerste verslag wordt per brief aan de ouders verstuurd, nadien via publicatie op de website 

 


