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 Deelnemers: 
 OC:  Anne-Julie, Ann, Anja, Christophe, Elsie, 

Gjulijeta, Joelle H., Kathy, Kim, Kristin, Jannik, Koen, 
Sara, Nils, Sabrina, Shari, Tanja, Yves, Anne-Sophie 

 Directie: Koen 
 Gast: Geert Moeyersoms (ICT-coördinator)   

 

Afwezigen: 
Frederik, Sofie, Kristiaan, Rudy, Vicky, Joris, 
Peter, Pam, Sam, Joelle L, Directeur Elke 

 
 

VERSLAG 
 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering:  

het verslag van OC6 werd goedgekeurd 

 Website & GDPR privacy (Directie/Geert Moeyersoms, ICT-coördinator  ) 

Het OC team krijgt een uitgebreide toelichting van de nieuwe privacy wetgeving, GDPR. 
De toepassing hiervan op de OC activiteiten, OC Facebook,... wordt nader bekeken en de 
nodige actie zal ondernomen worden. 
 
 

OC WERKING 

 Welkom nieuwe leden / exit leden 

We nemen afscheid van Veerle, Jo, Chantal en Pieter en danken hen hartelijk voor hun 
bijdrage de voorbije jaren. 

We mogen ook een aantal nieuwe leden verwelkomen: Anne-Julie, Sara, Kim, Tanja , Elsie, 
Anne-Sophie. Welkom in het OC team! 

 Werkgroep bezetting 

Het voorgaande punt heeft tot gevolg dat we de werkgroepen zullen herverdelen. 
Dit zullen we tijdens de volgende OC vergadering verder toelichten en bespreken. 
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OC activiteiten: 

 Zomerfeest/Herfstfeest  (directie/feestcomité) :  

Over het algemeen was het laatste Zomerfeest een succes. 
Tijdens de wieltjesbeurs werd 2/3 van het aanbod verkocht. Dit kan zeker herhaald worden. 
 
Herfstfeest (7oktober):  bespreking concept en voorbereiding 
Het concept (eten in Fenikshof/ dessert &activiteiten op school) van vorig jaar was geslaagd, 
dit zal dus herhaald worden. 
Thema van het komende Herfstfeest : Prinsen en Prinsessen 
Voor het eten (kip/balletjes) zal met 2 shiften gewerkt worden ipv 3 de voorbije jaren. 
Dit laat ook toe om meer tijd te laten tussen de shiften. 
Er wordt terug animatie voorzien op de speelplaats, alsook een dessertenbuffet. 
De taakverdeling wordt opgesteld. 
Er zal nog een oproep verstuurd worden voor helpers. 
De uitnodigingen zullen spoedig meegegeven worden met de leerlingen. Gjulijeta heeft een 
mooi ontwerp klaar. 
 

 OC Recepties:  

Bij het begin van het schooljaar, tijdens de info-avonden, werden de recepties aangeboden 
door het oudercomité.  Alles verliep vlot buiten de levering van frigo’s en probleem met de 
tapinstallatie. 

Evaluatie recepties einde schooljaar  (3KL / 6LJ) 
 Te weinig frisdrank eind vorig schooljaar. Hier wordt rekening mee gehouden voor de 
  volgende editie. De receptie voor 3KL zal dit schooljaar op een vrijdag georganiseerd worden. 
  

 Jaarboek  (Anja/Nils) 

Het Jaarboek steekt in een nieuw jasje. 
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op een groot aantal sponsors. 
De laatste informatie en advertenties worden verwerkt. 
Het Jaarboek kan weldra meegegeven worden met de leerlingen. 

 PR werkgroep (Joelle & co) 

Impact van GDPR op OC Facebook en OC deel van de schoolwebsite moet bekeken worden. 
Er hangen nieuwe communicatie borden (valven) aan de schoolingangen. Hiervan kan 
gebruik gemaakt worden. 

 Drinkbussen  (Ann) 

Drinkbussen met begeleidend briefje werden verdeeld in de instapklasjes en de 1e 
kleuterklassen. Positieve feedback over keuze van drinkbus. 
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 Dag van de leerkracht (Ann) 

5 oktober zetten we graag de leerkrachten in de bloemetjes. 
Voorstel om terug speeltijdtoezicht over te nemen zodat we de leerkrachten een kleine 
attentie kunnen bezorgen. 
Er zullen zoals de voorbije jaren klasbudgetten verdeeld worden die vrij mogen besteed 
worden voor de klaswerking. 
Er zijn 6 personen nodig voor het toezicht tijdens de speeltijden, waarvan reeds een aantal 
kandidaten binnen het OC team. 
 

 Speelplaatsproject   (Nils/directie) 

Er werden fitnesstoestellen, houten banken en klimrek geplaatst op de verschillende 
speelplaatsen. Deze werden met veel vreugde onthaald door de leerlingen. Dit alles maakt 
deel van een grote investering van het OC. Ook de opbrengst van de schoolfuif werd hier 
eveneens aan toegevoegd. Hiermee werd het budget dat door het OC werd toegekend aan 
de schooldirectie grotendeels besteed. 

Er is wel een vraag ivm banken of tafels voor kinderen van 1/2lj om tijdens de bewaking te 
kleuren, nu doen ze dit op de grond. 

 

Varia 

 School infrastructuur  (directie) 

Toelichting bouwplannen nieuwbouw/ aanbouw + herinrichting knuffelweg. 
Momenteel lopen de aanbestedingen. 
Meer info en een eerste indruk van de verbouwingen vinden jullie op de website van de 
school. (onze school / verbouwingsplannen) 
In het zusterhuis zal van de zolder 1 ruimte gemaakt worden en deze verdieping zal 
geïsoleerd worden. Deze ruimte kan oa gebruikt worden voor naschoolse activiteiten. 

Er zal een werkgroep opgestart worden ter bevordering van de veiligheid aan de 
schoolpoort. 
 

 Wijzigingen Schoolreglement  (directie) 

Nieuwe format van het schoolreglement, geen grote inhoudelijke wijzigingen. 
Het schoolreglement werd reeds per mail bezorgd bij het einde van het vorige schooljaar. 
Bij inschrijvingen werd dit op papier meegegeven. 
Het schoolreglement kan steeds geraadpleegd worden op de website van de school. 
Vanaf het 2e leerjaar krijgen de leerlingen het schoolreglement in de klas. 

 Wijzigingen Inschrijvingsbeleid (directie) 

Toelichting status dossier inschrijvingsbeleid. Er komt wellicht een electronisch systeem met 
voorrang broers / zussen en er wordt oa rekening gehouden met de afstand van de 
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woonplaats tot de school. Concrete criteria worden nog bepaald. Meer informatie volgt. 
 

Rondvraag 

- We krijgen de vraag in welke mate Filmpjes / TV tijdens het middageten (boterhammen) 
in de klas gebruikelijk zijn. Er wordt bevestigd dat dit af en toe gebeurt, eerder op de 
achtergrond. Het is zeker niet de bedoeling om de focus van de kinderen naar het TV-
scherm te leiden. 

- Vraag of er meer kan gedaan worden rond het thema ‘One mile a day’.  
Er worden door de leerkrachten reeds regelmatig bewegingsmomenten ingelast en er 
gaat veel aandacht naar beweging op school. 

- Er wordt bevestigd dat er nog wenmomenten komen voor de instapklasjes. 
- ZIL leermethode 

Reeds implementatie in de kleuterschool en dit wordt opgestart in de lagere school. 
Vraag/voorstel om hier meer informatie over te krijgen. We bekijken hoe en wanneer dit 
best kan. 

- Voorstel om een EHBO cursus te organiseren voor de ouders. Er  heeft zich een 
organisatie gemeld die dit zou kunnen opzetten. 
 

 
Volgende vergadering : donderdag 4 oktober 
  
 

 
 

 
               Wil je ons helpen? 
 
Voor onze activiteiten zoeken we vaak extra hulp. Wil je graag eens helpen? Geef je op als helper en we nemen contact 
op.  Stuur mailtje naar oc.vbsprinsenhof@gmail.com 
 
 
 

               OC lid worden? 
 
Wil je graag actief betrokken zijn, vergaderingen bijwonen en mee activiteiten organiseren? join us ! We zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die ons leuk team willen vervoegen.  
Stuur mailtje naar oc.vbsprinsenhof@gmail.com 

 

Kalender 
  
OC openingsrecepties : 4 en 6 september OC 4 : donderdag 24 januari 

OC 1 : donderdag 13 september OC wafels afhalen : eind januari  

OC 2 : donderdag 4 oktober OC 5 : donderdag 21 maart 

Dag van de leerkracht: 5 oktober OC paasontbijt 5 april 

Herfstfeest : 7 oktober OC 6 : donderdag 16 mei  

OC 3 : donderdag 29 november Zomerfeest : 19 mei 

OC wafelverkoop start: december OC diner : 14 juni 

  OC eindrecepties : 21 en 27 juni 
  
  


