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Verslag OC 4 

 
Datum: 24 januari 2019

 
 

 Deelnemers: 
✓ OC: Nils, Christophe, Frederik, Joelle, Katty, Peter, 

Ann, Sara, Koen, Yannick, Yves, Shari, Elsie, Tanja, 
Kristin, Sophie, Vicky, Joelle H.,  
 

✓ Directie: Koen 
 

 

Afwezigen: 
Rudy, Sabrina, Joris, Sam, Kim, Anja, Gjulijeta, 
Sofie M., Joelle L., Anne-Julie 
 
Directeur Elke 

 
 

Verslag  
 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering:  
het verslag van OC3 werd goedgekeurd                                                                                                                  
Erratum zomerfeest datum in tabel van verslag. Zomerfeest : 26 Mei 2019 

  

  Werkgroepen/OC activiteiten 
 
▪ Paasontbijt (Peter) 

5 april is het weer paasontbijt. Joelle L heeft aangegeven om de organisatie over te nemen.  
Colruyt zou bij bestellingen voor verenigingen/scholen ook 1 product van de aankooplijst 
sponsoren. Dit zal onderzocht worden en indien mogelijk ook toegepast worden.  

 
▪ Wafelslag (Joelle/Rudy) 

Het blad voor de helperslijst wordt rondgegeven. De wafels worden dinsdagochtend geleverd 
en dienen in het leraarslokaal geplaatst te worden.  
De afhalingen zijn gepland op 5 (15-18h) en 6 februari (12-14h).  
Rudy maakt momenteel ook een draaiboek.  
 

▪ Zaklampentocht  (Elsie/Tanja) 
De zaklampentocht werd in een nieuw jasje gestoken en zal doorgaan op 15 februari 2019. Er wordt 
een warme oproep gelanceerd voor helpers. Er worden afspraken gemaakt ivm het materiaal 
dat nodig is tijdens de avond. Er wordt besloten om te investeren in spots en lichtslingers, die 
dan ook voor andere evenementen kunnen gebruikt worden.   
De flyer voor de zaklampentocht zal ook via mail verstuurd worden.  
 

Varia 
 

• Inschrijvingsbeleid (directie) 
De school heeft reeds een mail met de flyer verstuurd. Deze zal ook nog in papieren 
versie worden meegegeven aan de kinderen. Kinderen die reeds ingeschreven zijn, 
moeten niet weer ingeschreven worden. Broers of zussen van kinderen die al in het 
Prinsenhof naar school gaan, genieten van voorrang bij de inschrijving maar moeten 
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wel eerst aangemeld worden en daarna ingeschreven worden via de nieuwe 
procedure.  
De hele procedure wordt gecoördineerd door de Gemeente in samenspraak met de 
scholen.  

 
• Verbouwingen update  (directie) 

 
Zusterhuis 
De zolderverdieping van het Zusterhuis wordt geïsoleerd en heringericht tot een 
meer bruikbare ruimte. Hiertoe werd de zolder leeggemaakt en het materiaal in 
containers gestockeerd. De werken zouden voor de Paasvakantie gedaan moeten 
zijn.  
 
Nieuwe verbindingsgebouw 
De werken zullen na de krokusvakantie starten. In de kelder zou ruimte voorzien 
worden waar het materiaal van het OC gestockeerd kan worden.  

 
 
Blok H 
Het blok blijft een probleem. Het dak is nog steeds in zeer slechte staat en totaal niet 
geïsoleerd. De verluchting is nog steeds problematisch: de ramen van de achterste 
klassen kunnen niet open en dat geeft problemen ivm verluchting. 
 

• Verkeersveiligheid (Kristin en directie) 
70% van de ouders hebben de brief ingevuld. De respons was dus enorm.  
Het OC bedankt alle ouders voor het invullen van de vragenlijst 
 De resultaten zullen weldra met alle ouders gedeeld worden. 
 
Tijdens de bouwperiode van het verbindingsgebouw gaat de kiss&ride weg want dan 
is het een werf. De school gaat samen met de gemeente en de politie haar 
voorstellen voor een alternatief bekijken. Aan de gemeente wordt gevraagd om de 
knuffelweg aan het gemeente huis te doen en dan de ingang aan de speelplaats 3-4-
5-6 houden. Er zal ook een oproep gelanceerd worden voor vrijwilligers om tijdens de 
periode tussen krokus en Paasvakantie de kinderen te helpen wennen aan deze 
nieuwe situatie. 
 

• Dinsdag 12 februari is het dikke truiendag. De actie ‘Klimaatflandriens’ spoort 
iedereen aan om met de fiets te komen. 
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Rondvraag 
  

•  Wat is het klasbudget van het OC? het klasbudget van het OC bedroeg 60 per klas en 
werd op de dag van de leerkracht aan de leerkracht van de klas gegeven. De 
leerkracht kan dan dit bedrag besteden aan zaken voor in de klas: bijv. spelletjes, 
boeken, etc. Het is de leerkracht die autonoom beslist waar dit bedrag aan besteed 
wordt.  

 

• Als er ijs/sneeuw op de speelplaats ligt, wordt er in bepaalde zones gestrooid (een 
pad gemaakt) en voor de allerkleinsten wordt een heel stuk vrijgemaakt.  De rest van 
de speelplaats wordt niet onderhanden genomen. Hierdoor kunnen de kinderen ook 
in de sneeuw spelen.  

 

• De school start op 28 januari met een proefproject van een maand om de ouders van 
de onthaalklassen toe te laten om hun kinderen in de klas af te zetten en wel tussen 
8:15 en 8:30. 

 

• Voor de kleuters komt er een Carnavalsweek met allerlei activiteiten. Zij nemen niet 
deel aan de stoet. Deze stoet zal plaatsvinden de vrijdag voor de krokusvakantie. Het 
thema (per klas) wordt later meegedeeld.  

 

• Het Jaarboek heeft weer evenveel als vorig jaar opgebracht. Dank aan Anja voor het 
vinden van nieuwe sponsors. De laatste facturen worden verwerkt. Het OC wenst 
nogmaals uitdrukkelijk alle sponsors van harte te bedanken! 

 
 

  

OC activiteiten en OC vergaderingen 
OC openingsrecepties : 4 en 6 september OC 4 : donderdag 24 januari 
OC 1 : donderdag 13 september OC wafels afhalen : 5 en 6 februari. 
OC 2 : donderdag 4 oktober Zaklampenzoektocht: 15 februari 
Dag van de leerkracht: 5 oktober OC 5 : donderdag 21 maart 
Herfstfeest : 7 oktober OC paasontbijt 5 april 
OC 3 : donderdag 13 december OC 6 : donderdag 16 mei  
OC wafelverkoop start: december Zomerfeest : 26 mei 
 OC diner : 14 juni  13Juni (enkel voor OC team) 
   OC eindrecepties : 21 en 27 juni 
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