
 

Verslag OC 18/05/17 

 

 

Aanwezig: Yves, Koen, Jannick, Sabrina, Anja, Joël, Koen, Kathy, Niels, Kristof, Ann, Carine, Chantal, 

Greet, Peter, Kristin, Roel, Axel, Jo, Kristiaan, Sam 

Afwezigen: hebben ongelijk 

------------------------------------------------------------------- 

1. Verslag vorige vergadering 

Verslag vergadering maart wordt goedgekeurd. 

2. Speelplaats 

Voetbalkooi op bestaande speelplaats in plaats van aanleg van groot voetbalveld op grasveld is een stuk 

voordeliger en toch een leuk speelveld voor de sportieve leerlingen.  

Grasveld deelt ingericht als tuin, aan klas meester Stef voetbalveld. 

Vraag aan OC om budget van 60.000€ vrij te maken; een werkgroep van leerkrachten en leden OC (Roel, 

Jo,…) op basis van dit budget zal knopen doorhakken met de bedoeling voor begin schooljaar 2017-18 

reeds een aantal inrichtingen uit te voeren (banken, spelletjes, …). Budgetrapportering zal op 

regelmatige basis gebeuren. OC gaat over tot stemming, met unanimiteit goedgekeurd.  

3. Paasontbijt 

Succes bij leerlingen en de 65!! helpers. Dank aan sponsors! 

4. Zomerfeest 

- Verrassingsoptreden in voorbereiding, ruim binnen vrijgemaakt budget. 

- Prinsenhopbier wordt met liefde en vakmanschap voorbereid. 

- Fotobooth in thema 150-jaar Prinsenhof gereserveerd, 10-16h. Opportuniteit voor OC om zich in 

de kijker te zetten 

- Thema 150-jaar zal via persbericht gecommuniceerd worden: lokale pers en Ring TV (met 

akkoord mystery guest). Chantal stelt op. 

 

5. OC-diner 

22 juni 2017 

6. Recepties einde schooljaar 

- 27/06: 3de kleuterklas diploma-uitreiking 

- 29/06: 6de leerjaar: receptie en afscheidsfuif 

 Helpers gevraagd 

 



7. Werkgroepenlijst  

Jo stuurt lijst rond. Alle OC-leden wordt gevraagd te bekijken in welke groep ze willen 

deelnemen 

 

8. Jaarboek 

Al-kopie zal instaan voor samenstelling 

 

9. Schoolbestuur 

- Roel Thomas zal vast in schoolbestuur/bestuursraad zeten zetelen 

- Axel verlaat schoolbestuur 

- Hierdoor komen er 2 plaatsen bij voor kandidaten die de informatieve 

schoolbestuursvergaderingen willen bijwonen (met stemrecht) – deze kandidaten mogen uit de 

volledige oudergemeenschap komen, met als voorwaarde dat je minstens 1 schoolgaand kind 

hebt tijdens het schooljaar 2017-2018. 

Kandidaten kunnen zich melden via het OC mailadres oc.vbsprinsenhof@gmail.com 

 

 

10. Varia 

- Drinkbussen: Ann kiest modellen op maat van kleuters en lagere schoolkids 

- Schoolfuif: voor herhaling vatbaar, succesvol leerlingenproject. Aandachtpunt: begeleiding 

organiserende leerlingen tijdens evenement, duidelijker communiceren omtrent bestemming 

opbrengst. 

- Publiciteit voor OC op eerste schooldag: Koen en Jo zullen overleggen omtrent formule 

- Naar aanleiding van reportage Pano, vraag naar asbesttoepassingen in school. Koen geeft 

toelichting: verschillende asbesthoudende materialen reeds verwijderd, resterende in veilige 

toestand (asbest safe). Wie vragen heeft kan zich via secretariaat wenden tot preventie-

adviseur. 

- VCOV-activiteit zal plaatsvinden in september/oktober: Jo volgt op. 

- Jo zal voorzitterschap nog een schooljaar voortzetten, kandidaat gezocht voor schooljaar 18-19 

 

- Laatste OC voor Axel, Karin, Greet . Het OC  dankt hen van harte voor de jarenlange tomeloze 

inzet!  

 

Wederom een vergadering afgesloten zonder incidenten – een record voor dit jaar! 

 

Het OC wenst de ouders en leerlingen een fijn einde-schooljaar en een deugddoende zomervakantie! 
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