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1. OC Info 
Vandaag hebben twee nieuwe leden voor de eerste keer een OC-vergadering 

bijgewoond: 

 Sabrina (mama Naomie (2e leerjaar)en Senne (2e kleuterklas)) 
 Anja (mama Celeste 1e kleuterklas) 

Welkom! 

 
2. Verslag vorige keer: verslag goedgekeurd 

Het verslag van vorig OC werd unaniem goedgekeurd.  
 
 

3. Schoolbestuur 

Het schoolbestuur is op zoek naar een extra lid. De twee voorwaarden waaraan 
voldaan dient te worden zijn: 

 Een vrouw zijn (momenteel bestaat het Schoolbestuur enkel maar uit 
mannen) 

 Een engagement aangaan voor lange termijn 
 
De voorzitter gaat contact opnemen met Herman De Cnijf, de voorzitter van het 
schoolbestuur, naar welk profiel het Schoolbestuur echt op zoek is (bijv. is een 
band met de school noodzakelijk?) 
 
 

4. Wafelverkoop 

De verdeelformulieren voor de wafelverkoop zullen voor de Kerstvakantie 
uitgedeeld worden. De wafels zelf zullen dan uitgedeeld worden tijdens de week 
van 6 of 13 februari. De exacte week wordt bepaald door de beschikbaarheid van 
helpers.  
 
 

5. Feedback herfstfeest 

De debriefing van het feestcomité met betrekking tot het Herfstfeest is voorzien 
voor na de oudercontacten tijdens de week van 21-25 oktober. 
 
Het gevoel van het oudercomité was in ieder geval positief, alhoewel dat de 
frietjes alsook warme kriekensaus en compote gemist werden  In ieder geval 
een grote pluim voor het feestcomité! 



6. KIVOWE 

De volgende actie wordt georganiseerd: 
 Clementinekes - verkoop aan de kindjes tijdens de speeltijd ipv fruit mee 

te brengen naar school kunnen  
 Tijdens het oudercontact zullen er zakjes met clementines verkocht 

worden 
 
 

7. Nieuwbouw 

Directeur Koen legt uit dat de school van plan is om een “verbinding” te maken 
tussen het zusterhuis en de klassen. Deze “verbinding” zal bestaan uit twee 
verdiepingen met functionele ruimte. De doorgang wordt voorzien bij de 
knuffelweg. 
Door de ondergrond dient er sowieso gewerkt te worden met een kruipkelder, 
waardoor de school beslist heeft om  die te transformeren in een volwaardige 
kelder waardoor de zolder van het zusterhuis kan worden leeggemaakt en 
getransformeerd worden in een bruikbaar lokaal.   
In het gebouw is ook een lift voorzien zodat de toegankelijkheid tot de klassen en 
het zusterhuis verbeterd wordt.  
Volgens Directeur Koen is het een transparant gebouw met kleuren in de zijgevel. 
 
Bij de bouw van het gebouw zal de zone voor het gebouw ook vernieuwd worden.  
De geschatte start is ergens in 2017.  
Tijdens de bouw zal de school het nodige doen om de hinder voor alle 
betrokkenen tot een minimum te beperken.   
 
 

8. Zaklampenzoektocht 

De zaklampenzoektocht zal volgend jaar doorgaan op 17 februari met als thema 
“1001 nachten”. Aangezien de school volgend jaar 150 jaar bestaat, wordt het een 
extra feestelijke editie.   
Gezien het succes van vorig jaar, zal het entertainment na de zoektocht worden 
uitgebreid.  
Ter informatie, de zaklampenzoektocht volgend jaar is de laatste georganiseerd 
door Greet, de drijvende kracht. 
 
 

9. Speelplaats 

De gemeente heeft meegedeeld dat een bouwvergunning nodig is alsook dat er 
hemelwateropvang moet voorzien worden.  Dit laatste kan bijvoorbeeld door 
afvoer regenwater van het sportveld of sporttegels met plaats om water weg te 
laten lopen. De vereisten van de gemeente maken dat er buiten de hulp van de 
landbouwschool ook nog andere, externe hulp dient gezocht te worden om het 
project te begeleiden. 

 
Gezien de totale kostprijs van het project, zal er misschien toch redelijk veel zelf 
gedaan moeten worden (buiten de aanleg van het sportveld dat dient gedaan te 
worden door een professionele firma). Bovendien zal de sportkooi ook niet in 1 



keer gezet worden, maar in verschillende keren te beginnen met de stukken waar 
bijv. naar gevoetbald wordt.  
 
 

10. Zichtbaarheid School 

De gemeente heeft potloden geplaatst om de zichtbaarheid van de school te 
verhogen.  
Alhoewel dit al helpt, wordt dit niet als voldoende beschouwd.  Jo en An gaan 
samen ideeën uitwerken en checken met de gemeente of deze ideeën toegelaten 
zijn. Alle ideeën zijn welkom.  
De LED-verlichting is al een verbetering maar zou toch nog beter kunnen. 
De fluovestjes actie waarbij de kinderen stickers krijgen als ze met een fluo vestje 
naar school komen is een groot succes. De fluo vestjes dragen bij tot een betere 
zichtbaarheid van de kinderen.  
 
 

11. Website/mailsysteem 

Na de kerstvakantie gaat de vernieuwde website van de school operationeel.  In 
eerste instantie wordt het een overzetting van de informatie van de oude naar de 
nieuwe website. Gaandeweg zal dan de inhoud verder aangepast worden.  
Het mailsysteem om informatie naar de ouders te sturen zal later gelanceerd 
worden.  
 
 

12. Varia 

 Facturatie Jaarboek 
Alle facturen zijn begin deze maand verstuurd, waarbij 1/3 reeds betaald 
heeft. Een zeer hartelijke dank aan alle sponsors! 

 150 jaar Prinsenhof: 
o Een speciaal Prinsenhofbier zal worden gebrouwen. Het brouwsel 

dient klaar te zijn tegen het zomerfeest, waar het bier zal worden 
geserveerd alsook te koop zal worden aangeboden. Al het bier dat 
overblijft zal dan geschonken  worden op de recepties begin 
september.  
Een idee zou ook zijn om etiketten laten ontwerpen door de kinderen.  

o Centraal tijdens het zomerfeest blijven de optredens van de kinderen, 
maar na die optredens kan er gedacht worden aan een speciaal 
optreden/act 

o Aankondiging 150 jaar opOp de website van de school zal een digitale 
tijdlijn vanaf het begin van de school tot nu worden gezet. Het idee is 
om op deze tijdslijn foto’s van de school (bijv. klasfoto’s, foto’s van de 
gebouwen) te plaatsen. 

 Een aantal juffen denk er aan om een discofuif voor kinderen gevolgd door 
fuif voor ouders te organiseren.  

 Naar aanleiding van het niet communiceren van een uitstapje van de school heeft de 
school onmiddellijk actie ondernomen om er voor te zorgen dat voortaan alle 
uitstappen met de fiets of met een bus goed en duidelijk gecommuniceerd worden. 

************ 


