
VERSLAG OUDERCOMITE Prinsenhof 22/09/16 

 

Aanwezig: Jo Maes, Axel De Spiegelaere, Peter Nuyts, Jannik Spranghers,  Joris Ermens, Nils Baert, Pieter 

Nijs, Rudy De Wever, Greet Stessens, Chantal Lauwers, Roel Thomas, Koen Geysenbergh, Katty Poels,  

Steven Sels, Yves Camby, Joelle Homblé, directeur Koen, directeur Elke 

Verontschuldigd : Kristiaan Roefs, Sam Perneel, Kristin Van Belle, Ann De Landtsheer, Pamela Gascon, 

Karine Van Passel, Joelle Lallemant 

1. OC Info 

- Nieuwe leden: helaas ontvingen wij geen sollicitaties na het uitgebreid verspreiden van onze 

openstaande vacature.  

We zouden kunnen vermoeden dat de oproep op papier, na een overvloed aan info van de 

juf/meester naar de ouders, minder impact had dan onze 5 minuten van roem in de 

feestzaal. Naar volgend jaar toe zullen we dit anders moeten aanpakken.  

Ouders die zich alsnog geroepen voelen om ons te vervoegen: wees welkom! Hieronder kan 

u lezen wat u de eerste vergadering hebt gemist. 

- Met spijt in het hart moesten wij eind vorig schooljaar afscheid nemen van Christine 

Louwagie, Ann Devuyst, Tania Baele, Bart Seutin, Kristien Bettens en Steven Sels. Zij verlaten 

na vele dienstjaren het OC, met een geweldige schouderklop voor hun tomeloze inzet! 

 

2. Directeur Elke Verlinden 

Geen nieuwe OC leden aan onze vergadertafel, maar wel een nieuw gezicht op de stoel van 

Pedagogisch Directeur! Elke Verlinden woont in Mechelen, wordt mama genoemd door Leah en 

Laura en heeft een pak aan ervaring opgedaan in het buitengewoon onderwijs. Op de 

belangrijkste vraag van de voorzitter, namelijk wat ze tussen haar boterhammen legt, moest ze 

toegeven dat ze ’s morgens geen tijd heeft om een lunchpakket te maken, en dus elke dag moet 

gaan bedelen bij collega’s. We meenden op Koen zijn gezicht te kunnen aflezen dat ze die 

middag een paar van zijn boterhammen had aangeslagen. 

Van harte welkom Elke! 

 

3. Bezetting werkgroepen 

De bezetting van de verschillende werkgroepen wordt overlopen 

- Jaarboek:  

o Lead: Jo Maes en Pamela Gascon 

o Jaarboek wordt binnenkort verdeeld – met dank aan onze sponsors! 

- Schoolfotograaf 

o Lead: Kristiaan Roefs 

- Wafelactie 

o Rudy De Wever, back-up Roel Thomas 

- Paasontbijt 

o Peter Nuyts en Kristiaan – hier zoeken we nog een derde verantwoordelijke 

- Recepties/OC Café 

o Pamela Gascon en Jo Maes 



- Adressenlijst/Helperspoel 

o Peter Nuyts en Pieter Nijs 

- Infrastructuur 

o Roel Thomas, Jo Maes 

- Kivowe : villa Clementina 

o Gezien KIVOWE sterk gedragen wordt door het leerkrachtenteam en de directie, en 

de vergaderingen vaak plaatsvinden net na de schooluren, besloten we om de 

inbreng van het OC adhoc te definiëren. Wij engageren ons om te helpen en 

ondersteunen waar kan en nodig. 

- Zaklampenzoektocht 

o Leading Lady Greet 

o En haar onderdanen: Sam, Roel, Chantal, Koen, Joelle en Joris 

- VCOV & Cultuur 

o Axel en Jo 

- Feestcomité 

o Ann,  Peter, Yves, Karine, Joris, Nils 

- Conclusies:  

o Vacatures in werkgroep Paasontbijt  

 

4. Recepties aanvang schooljaar 

- Het nieuwe systeem werd door ouders en leerkrachten goed bevonden 

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

- Het OC moet een andere manier zoeken om aan BROODNODIGE ledenwerving te doen 

 

5. Jaarboek  

- Verdeling laatste week september 

 

6. Schoolfotograaf  

- 3 oktober 

- Gezien het 4de leerjaar op schoolreis vertrekt, moeten zij die dag extra vroeg op school 

verschijnen, met haren in de plooi. 

 

7. Herfstfeest  

- 16/10 – Breugeliaans eetfestijn 

- Uitnodigingen zijn bijna klaar  

- Onze oude keukenploeg heeft vorig jaar zijn laatste schotels klaargemaakt, en de laatste 

kilo’s frieten gebakken. Het feestcomité werkte een nieuw concept uit, waarbij er meer ter 

plaatse zal klaargemaakt worden. Een sterke en numerieke keukenbezetting zal nodig zijn! 

- De helperslijst wordt asap verspreid – er moet een grote opruimploeg voorzien worden in 

het Fenikshof. 

 

8. Zaklampenzoektocht – Geest 

- Nog geen datum gepland, maar Greet heeft al een idee! 

 



9. Speelplaats project 

- Vorig jaar werd een eerste ontwerp van de speelplaats getekend door een leraar van de 

Merchtemse tuinbouwschool. De opmerkingen van leerkrachten en directie werden 

verwerkt in een tweede versie. De opmerkzame receptieganger heeft de plannen zien 

hangen rond en aan de OC toog. 

- Momenteel richten wij onze aandacht op de sportkooi: een multisporten complex met 

afrastering. Gezien de eerste offertes hiervoor menig OC lid, en dan vooral onze 

penningmeester, koud zweet bezorgden, zullen we op zoek gaan naar alternatieven. 

- We plannen een vergadering met de gemeente om de regelgeving (hemelwateropvang,…) 

na te vragen, en hopen op hun deskundige assistentie. 

 

10. Schoolwebsite – mailsysteem 

De nieuwe website is in de maak – met als hoofddoel een snellere communicatie en een grotere 

interactie met de leerkrachten. 

Met het mailsysteem is de school nog niet zo ver gevorderd, maar wordt eveneens als prioritair 

beschouwd met het oog op een snellere en betere communicatie met de ouders. 

Tip van het OC: hou de facebookpagina van de school zeker in het oog! 

 

11. Kivowe 

- Dit jaar werd “Villa Clementina” geselecteerd. 

Villa Clementina is een geïntegreerd en inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met 

én zonder beperking. We bieden opvang aan 22 kinderen van 0 tot 6 jaar: 15 zonder 

beperking en 7 met beperking. Ook kinderen met een ernstige meervoudige beperking die 

niet in de reguliere opvang terecht kunnen, zijn welkom. 

- Concrete plannen rond dit project zijn ons nog niet bekend 

 

12. 150 jaar Prinsenhof 

- Het OC zal bijdragen tot dit feestelijk gebeuren door een zomers Prinsenhof bier te brouwen 

– wij mikken op het zomerfeest om de dorstigen hiermee te laven. 

 

13. Varia 

- Dag van de leerkracht 

o Valt op 05/10 

o OC biedt budget van 60€/klas aan en een verrassing voor het schoolpersoneel (hou 

het stil!) 

- De ouders die de BBQ van de 6des vorig jaar organiseerden, zaten nog met een budgettair 

overschot. Ze schenken dit met veel plezier aan het oudercomité. Langs onze kant 

ontvangen wij dat met plezier – iedereen blij! 

- Klaswisselverandering 

Op de agenda geplaatst na vragen van ouders over de wissel dit jaar volgens het oude 

systeem, en de wissel volgend jaar volgens het nieuwe. 

Directeur Koen geeft toelichting 

o Binnen het lerarenkorps werd een consensus bereikt om de verdeling op andere 

momenten te laten plaatsvinden 



o De school heeft ook extern advies gevraagd over überhaupt verdelen, elke jaar 

verdelen,… 

o De nieuwe verdeelmomenten worden als optimaler ervaren – ze zullen nu voor 

lange tijd verankerd worden in het schoolreglement. 

o Gezien de eerste verdeling na de 3de kleuterklas zal plaatsvinden, werken de leraars 

3de KL en 1ste LJ aan een vlottere overgang tussen beide klassen. 

 

- Evaluatie tijdelijke leerkrachten 

OC leden en ouders merken op dat de school een groot aantal tijdelijke leerkrachten tewerk 

stelt. Deze leerkrachten bouwen een band op met kinderen en ouders, en ‘verdwijnen’ dan 

weer naar een andere school/opdracht. 

Het OC vroeg aan de directie om een toelichting bij het systeem van de tijdelijke 

leerkrachten en hun evaluatie. Hierbij waren we vooral benieuwd of de school voldoende 

beslissingskracht heeft om goede leerkrachten bij te houden. 

De directie heeft uitgebreid de tijd genomen om dit toch ingewikkelde systeem toe te 

lichten, waarna wij konden concluderen dat alle beslissingen omtrent deze leerkrachten 

weloverwogen zijn. 

 

- Strenge regime warme maaltijden 

Net als vorig jaar merken ouders aan hun kinderen dat er strenge regels zijn in de warme 

maaltijd-zaal, en dit in tegenstelling tot het gemoedelijk nuttigen van boterhammen in de 

klas. 

De directie bevestigt ons dat een strenge aanpak in het begin van het jaar zeker nodig is, 

gezien de eetgroepen door elkaar gemengd zijn, en hoe zijn we zelf geweest, de 

buitenkanten van het speelveld al eens opgezocht worden. 

Het is niet de bedoeling dat de opzichters dit een heel jaar gaan volhouden – een goed 

erwtengevecht van tijd tot tijd moet kunnen! 

 

 

- Volgende vergadering: 13/10 om 20h  

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

 


