
Verslag OC 23 April 
 

 
 
1. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van vorige vergadering zal zo spoedig mogelijk verstuurd worden. 
 
 
2. Debriefing Geest 
Greet geeft een debriefing van De Geest. In het kader van 150 jaar Prinsenhof was de 
opzet groter dan andere jaren: er waren kamelen en pony’s. De algemene mening was 
dat deze versie van de Geest weer een groot succes was. Dank aan Greet en het Geest 
Team (Roel, Koen, Yannick, Chantal, Sam P.).  
 
Voor Greet was het dit jaar de laatste keer dat zij de organisatie van de Geest in goede 
banen heeft geleid. Kandidaten om de leiding van Greet over te nemen, mogen zich bij 
onze Voorzitter Jo melden. Samen met het team heeft Greet een draaiboek opgesteld en 
dat draaiboek kan zeker en vast dienen als goede basis voor de volgende jaren.  
 
Er werd geopperd om voor de komende jaren niet meer met cash geld te werken maar 
met overschrijvingen. Eventueel kan dit ook voor andere initiatieven. Dit idee dient 
verder in detail bekeken te worden.  
 
De voorzitter houdt er aan om Greet nog eens expliciet te bedanken voor haar 
jarenlange inzet als drijvende kracht achter de Geest. 
 
3. Paasontbijt 
Peter N. geeft een stand van zaken voor het Paasontbijt dat volgende week vrijdag zal 
plaatsvinden: 

 Sponsors zijn gevonden 
 Inkopen zijn gedaan 
 Helpers zijn ook gevonden. De kleuterklassen hebben een briefje mee naar huis 

gekregen met de vraag om te komen helpen. Daarnaast is de helperspoel ook via 
mail gecontacteerd.  

Alles is dus klaar om er weer een succesvolle editie van te maken.  
 
 
4. Wafelverkoop 
Rudy geeft een debriefing. Mbt de inkomsten is er dit jaar de eerste maal in vijf jaar een 
daling van de inkomsten.  
 
De volgende klassen hebben de wedstrijd van de grootste wafelverkoop gewonnen:  

 1e prijs 4c  
 2e prijs 4b 
 3e prijs 5a 

De winnende klassen zullen ook via de website van de school bekend gemaakt worden.  
 
 
 



5. Pubic Relations OC 
Naar aanleiding van een mail van Joëlle wordt de PR van het OC besproken. Er dient idd 
meer ruchtbaarheid aan de acties van het OC gegeven te worden. Dit kan door: 

1. Website van OC updaten 
2. Foto’s nemen tijdens evenementen en deze ook publiceren/afspelen bij 

evenementen 
3. Bij evenementen beter aangeven dat het OC er bij betrokken is 
4. Nieuwe t-shirts  
5. Eventueel kledingstukken die je ook in de winter kan dragen (e.g. een muts, een 

sjaal, …) 
 
Joelle wordt aangesteld als verantwoordelijke PR en XXX heeft zich opgeworpen als OC-
fotograaf. Iedereen die zich geroepen voelt om bij te dragen bij de PR, mag zich melden 
bij Joelle. 
 
 
6. Zomerfeest 
Juf Brigitte neemt de leiding bij de organisatie. Het thema is “Prinsenhof blikt terug” in 
het kader van de 150 jaar Prinsenhof. Het concept blijft zoals vorige jaren, maar wel 
rekening houdende met de lessen van vorige jaren (e.g. meer parasols, nog meer 
drinken, …) 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

 ’s Middags: aperitiefconcert 
 Free podium 
 Optredens van de klassen 

 
Andere activiteiten omtrent het Zomerfeest: 

 Er is tevens een werkgroep van oud-leerkrachten bezig met het organiseren van 
een tentoonstelling.  

 Het bier van het OC: bier zal gebrouwen worden door den Triest, en zal de naam 
Prinsenhop dragen.Er wordt  270 liter gebrouwen waarvan iets minder dan de 
helft op vat en de rest op flessen van 75cl.  Etiket zal door Gjulijeta ontworpen 
worden.  (Palm en kriek laten vallen. Kriek in bak en niet in vat). De flessen zullen 
verkocht worden op het zomerfeest. 

 Wieltjesbeurs wordt weer georganiseerd. Je brengt uw wieltjesvoertuig binnen, 
plakt er een prijs op en dan wordt het op de beurs verkocht.  

 Gin-tonic bar zal weer aanwezig zijn 
 Er wordt ook gedacht aan een eind act in het kader van 150 jaar Prinsenhof. 

 
 
7. t-shirts 
Het nieuwe logo op de t-shirts is gebaseerd op het oude shool-logo.  
 
  



8. Speelplaats 
Roel en Jo zijn terug in actie geschoten met een paar aanpassingen aan het ontwerp, 
aangezien de financiële middelen voor het huidige ontwerp ontbreken. Twee pistes zijn 
mogelijk: 

 Aanpassingen aan project in geest van vorige project, maar het financieel 
haalbaar maken 

 Fundamenteel herbekijken van concept en het hergebruiken van bestaande 
harde oppervlakken en de zachte oppervlakken aanpakken zodat ze ook in de 
winter aangepakt kunnen worden.  

 
Directeur Koen vraagt Roel en Jo een bezoek aan de werkgroep Sociale Vaardigheden te 
brengen teneinde het project te bespreken. 
 
 
9. Veiligheid 

Fluorescerende strippen zijn op de potloden geplakt. Er komen er een paar los, maar 
er moet normaal gezien genoeg geleverd zijn om herstellingen uit te voeren. 

 
 
10. Varia 

 Er is nood aan lokaal op school waar het OC haar materiaal kan zetten. Zo een 
lokaal zou het ook mogelijk maken om meer te investeren in materiaal zonder dat 
dat verdwijnt.   

 Pedagogisch moment inlassen ergens in mei, maar dan eerder gericht op de 
ouders ipv iets in relatie met kinderen. Belangrijk bij het vastleggen is om te 
kijken of de zaal vrij is.  

 KWB: actie rond kinderen zien en gezien worden. De school vraagt veel aan de 
KWB en de KWB zit een beetje op haar tandvlees. Zijn geen ouders of 
grootouders die kunnen inspringen in het kader van de fietsbegeleiding?  

 Kinderfuif en fuif voor volwassenen op 21 april: de huur van de muziek- en 
lichtinstallatie zal door het OC betaald worden.  

 Er zou speelgoed moeten aangekocht worden voor de speelplaats van het 1e en 2é 
leerjaar. De school wordt gevraagd om een lijst en een indicatie van budget over 
te maken aan het OC om eventuele hulp bij aankoop door het OC te bekijken.  

 OC – diner: datum nog te bepalen. 
 Het opladen van de maaltijden op het internet duurt zeer lang. De school zal 

bekijken of er een oplossing mogelijk is.  
 Bij afwezigheid van een juf was het niet duidelijk hoe de kinderen verdeeld 

werden over de verschillende klassen, wat problemen gaf bij het afhalen van de 
kindjes, vooral door grootouders. De school zal dit bekijken.  
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