
VERSLAG OUDERCOMITE Prinsenhof 13/10/2016 

 

Aanwezig: Jo Maes, Jannik Spranghers,  Joris Ermens, Nils Baert, Pieter Nijs, Roel Thomas, Koen 

Geysenbergh, Katty Poels, Yves Camby, Joelle Homblé, Ann De Landtsheer, Tom Cornelissen, Gjulijeta 

Berisha, Christophe, Karine Van Passel, directeur Koen, directeur Elke 

Verontschuldigd : Kristiaan Roefs, Sam Perneel, Kristin Van Belle, Pamela Gascon, , Joelle Lallemant, 

Axel Despiegelaere, Peter Nuyts, Rudy De Wever, Greet Stessens, Chantal Lauwers 

1. OC Info 

- Nieuwe leden: driewerf hoera! Vier moedige zielen hebben de weg naar de OC banken 

gevonden, geleid door een vurig verlangen om bij te dragen tot de schoolwerking. 

Ze luisteren naar de wel klinkende namen Anja, Tom, Christoph en Gjulijeta.  

Anja moet haar eerste vergadering nog volgen, maar de andere drie kregen hun vuurdoop 

op 13/10. 

 

2. Werking schoolbestuur 

Herman De Cnijf, de voorzitter van het schoolbestuur, bracht ons een bezoek om de werking van 

het schoolbestuur toe te lichten en de voornaamste doelen voor dit jaar toe te lichten. 

Ondertussen ontvingen we allemaal het schrijven over hun zoektocht naar een partner om de 

scholengemeenschap uit te breiden. Verder kwamen het bouwdossier, het speelplaatsproject en 

de openstaande punten van de gemeente ter sprake. 

De OC leden drongen aan om de druk op de gemeente om de veiligheidsproblemen op te 

lossen, te blijven aanhouden. 

 

3. Bezetting werkgroepen 

Een rechtzetting ten opzichte van het vorige verslag is broodnodig, niet alleen voor de 

volledigheid, maar ook om een echtelijke ruzie ten huize Spranghers-Muylaert te voorkomen : 

De verslaggever vergat immers Jannick Spranghers te vermelden als lid van de 

zaklampenzoektocht-werkgroep! 

Bij deze, Elke, Jannick gaat dus wel degelijk vergaderen ;) 

 

4. Herfstfeest 

- Detailorganisatie werd besproken 

- Ondertussen is het feest al achter de rug, de feedback zal gegeven worden tijdens de 

volgende vergadering. 

 

5. Zichtbaarheid school  

- Er werd vanuit de gemeente beloofd dat de eerste aanpassingen om de zichtbaarheid van 

de school(omgeving) te vergroten in de loop van november zullen uitgevoerd worden. 

- We kijken nog uit naar het antwoord van de gemeentediensten op de andere openstaande 

vragen. 

 



 

6. Zaklampenzoektocht – Geest 

- Meer nieuws na OC 3! 

 

7. Speelplaats project 

- Het dossier werd voorgelegd aan de gemeente  

- Na het bespreken van de details, en het verkrijgen van de nodige documenten, kunnen we 

de uitvoering plannen. 

 

 

8. Kivowe 

- Nog geen concrete acties gekend. 

 

 

9. Varia 

- Leuning aan trapje naar kleuterklas juf Sofie 

o Het OC vraagt om eens te bekijken of er een tweede leuning kan geplaatst worden, 

aan de kant van de muur. 

 

- Naar aanleiding van de wespenaanval, in het Prinsenbos op de kindjes van de kleuterklas 

van meester Hans, die ook slachtoffer werd, informeerde het OC naar de visie van de school 

op uitstappen buiten de schoolpoort met maar 1 begeleider (de leerkracht). 

Het is uiteraard niet de bedoeling om zulke spontane uitstappen te verbieden, het leek ons 

wel belangrijk dat de school intern eens bekeek of alle mogelijk noodsituaties ondervangen 

kunnen worden. 

 

- Schooltassen en jassen onder klein afdak op kleine speelplaats 

We merken dat de kinderen hun boekentassen lukraak neerzwieren, liefst nog met hun jas 

erboven op of er tussen, om nadien al even toe oefenen op een stagedive, maar dan liefst 

op iemand anders zijn boekentas. De directie/leerkrachten zullen hier de afspraken met de 

kinderen en bewakingspersoneel herhalen.  

 

- Nieuwe OC tshirts/polo’s : Koen G. gaat opzoek naar een leuke polo, Gjulijeta is kandidaat 

om een ontwerp te maken. Namen op de rug zou leuk zijn! 

 

 

- De vergadering werd zonder noemenswaardig gevecht afgesloten 

- En off the record verder gezet bij ‘de nieuwen Dimi’ 

- Volgende vergadering: 17/11 om 20h 

 

 


