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Gebruik 

Sinds enkele jaren ondersteunt het OC om de 2 schooljaren een groot financieel project en het jaar 

daartussen worden de inkomsten besteed  aan allerlei kleinere noodzakelijke dossiers ter ondersteuning van 

zowel de pedagogische als operationele werking van de school. 

Als groot project denken we bijvoorbeeld aan de inrichting van de refter met multi-media hoek en turnvloer 

voor de kleutertjes, of de bouw van het groot amfitheater waar oa openluchtlessen en bezinningsmomenten 

plaats hebben, of aan de aanschaf van de grote speeltuigen en de heraanleg van de zandbakken op de 

verschillende speelplaatsen. Komend schooljaar komen er ook weer speeltuigen op de speelplaatsen  bij.  Als 

kleinere investeringen denken we aan de aankoop van de drinkbussen, de aankleding van de klassen, 

noodzakelijke en dringende ingrepen (lekkende WC’s) en bieden wij u ook elk jaar de begin- en eindrecepties 

gratis aan, evenals de zaklampenzoektocht en het Paasontbijt omdat  wij ervan overtuigd zijn dat dit de 

verbondenheid tussen de ouders onderling en leerkrachten ten goede komt.  

Waarom 

Om misverstanden te vermijden waaraan onze inkomsten besteed kunnen worden, hebben we besloten hier een 

protocol rond te maken zodat iedereen juist weet wat er met zijn of haar geld gebeurt.  Elk project dat 

ingediend wordt door een ouder, een leerkracht of een OC-lid zal aan deze voorwaarden moeten voldoen.  

Protocol 
1. Iedereen kan een voorstel van project ter financiering indienen via het 

OC of via de school. 

2. Het project moet een duurzaam karakter hebben. 

3. Het project moet rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van 

de kinderen van het Prinsenhof. 

4. Er mogen geen wederkerende kosten zijn voor het OC. 

5. De projectkeuze verloopt in samenspraak tussen het OC en de directie & 

leerkrachten van de school. 

6. Het project wordt voorgelegd aan het Schoolbestuur ter inzage. 

7. Uitzonderingen zijn mogelijk bij 2/3e meerderheid van de stemmen van 

de OC-leden bij minimum 2/3e aanwezigheid van alle OC-leden. 

8. De facturen rechtstreeks verbonden aan de financiering van het project 

zijn ter inzage beschikbaar via de penningmeester. 

 

 

Financieringsprojecten 
OC-Prinsenhof 

Voorwaarden Financieringsprojecten 
 


