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Deelnemers:  
                                                       

✓ OC:  Peter, Ann, Anja, Christophe, Elsie, Frederik, Joris, Joelle H., Kristin, Jannik, Koen,  Sara, Nils,  
Sabrina, Shari, Tanja 
 

✓ Directie: Elke, Koen 

 
 

✓ Gast: Dhr Phiip Roosen – Schepen van mobiliteit, cultuur en dierenwelzijn 
 

Afwezigen: 
Sofie, Rudy, Kristiaan, Sabrina, Katty, Yves, Anne-  Sophie, Anne-Julie, Gjulijeta, Kathy, Kim, Joelle L, Sam, 
Vicky, Yves 

 

Verslag  
 

Goedkeuring verslag vorige vergadering:  
Het verslag van OC4 werd goedgekeurd 

 

Werkgroep verkeersveiligheid 
Dhr Philip Roosen geeft toelichting ivm de samenwerking met de gemeente voor de 
verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 
Volgende punten kwamen aan bod: 

• Evaluatie van de huidige verkeerssituatie 
Plannen voor aanleg schoolstraat aan achterkant school 
Plannen voor aanleg zone 30 aan achterkant school 

• Aanwezigheid politie, burgerwacht, gemeenschapswachten 

• Parkeersituatie 
Na de Paasvakantie komt de werkgroep terug samen voor de bespreking van de volgende 
stappen en het uitwerken van voorlopige maatregelen. 
Op 2 april staat de verkeerssituatie aan onze school op de agenda bij de technische 
commissie. 
 
Vraag van Directeur Koen om de staat van de gebouwen die de school huurt van de 
gemeente onder de aandacht te brengen in het college. 
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Pedagogische update (directeur Elke) 
- Pestdossier 

De meeste gevallen van pesten situeren zich in de 2e graad. 
Dit jaar werd vooral volgens ‘no blame’ methode gewerkt.  
Kinderen werken in groep aan oplossingen, zonder dat de pester aangeduid wordt 
maar waarbij de leerling die gepest wordt kan aangeven wat er moet veranderen om 
zich goed te voelen. 
De zorgcoördinators begeleiden de groepjes. 
Ouders van gepeste kinderen / pesters worden betrokken in de opvolging. 
Er zal verder gewerkt worden aan sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid. 
 
 

- Implementatie van nieuw leerplan van het katholiek onderwijs: 
 ZILL ‘zin in leren, zin in leven’ 
Persoonsgebonden ontwikkeling en cultuurgebonden ontwikkeling 
Manier van lesgeven moet stimulerend zijn voor ontwikkeling van het kind 
Er wordt meer deelname van het kind verwacht. 
Theorieën worden meer in projecten verwerkt. 
Momenteel is het een uitdaging om nieuwe gewoonten aan te nemen en om de 
nieuwe terminologie te gebruiken. 
Juf Annick begeleidt de leerkrachten in het ZIL project. 
Het plan voor de kleuterschool is reeds opgenomen in het ZIL programma. 
Er is meer verandering in de lagere school. 
De implementatie van het ZIL project vereist van de leerkrachten heel wat extra werk 
en aanpassing. Er wordt verwacht dat er niet meer op de klassieke manier wordt 
lesgegeven maar dat verschillen vakken en projecten gecombineerd worden. Er komt 
heel wat voorbereiding, administratie en opvolging bij kijken. 
Theoretische lessen blijven theoretisch. Het is de verwerking en de inoefening van 
die theorie die project- of themamatig kan gebeuren. 
 

 
Paasontbijt (Peter) 
Sponsors zijn gezocht en gevonden 
Helperslijst wordt opgesteld. 
Op vrijdag 5 april krijgen alle leerlingen een Paasontbijt aangeboden. 
We danken alvast alle helpers! 
 
Zomerfeest (feestcomité/ directie) 
Wergroep OC heeft samengezeten met de werkgroep van de school. 
Het concept blijft behouden. 
Dit jaar zal er geen rommelmarkt zijn. 
Thema is bepaald en wordt verder uitgewerkt. 
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Wafelslag – evaluatie (Rudy/ Joelle / Christophe) 
Winst van 9217€ (beste resultaat van afgelopen jaren) 
Hartelijk dank aan alle kinderen, ouders en sympathisanten voor de inzet en de steun!! 
Ook de winnaars zijn gekend: 

4B : 1e plaats 
6C: 2e plaats 
2 KLA: 3e plaats 

Het OC zal hen belonen voor deze prestatie! 
Bedankt Rudy voor de jarenlange inzet en coördinatie van de wafelslag! 
 
 
Zaklampenzoektocht - evaluatie (Elsie / Tanja) 
Met 250 inschrijvingen en 700€ winst kunnen we zeker spreken van een geslaagde editie. 
Er waren helpers te kort waardoor het voor de vrijwilligers niet eenvoudig was om alles naar 
wens te laten verlopen. 
Bedankt aan de werkgroep en de leerlingen van het 6e leerjaar voor de hulp. 
 
 
EHBO cursus (Anja) 
Na de Paasvakantie plannen we een EHBO cursus. Meer info en de uitnodiging volgen. 
 
 
Zoektocht nieuwe OC leden en helpers voor activiteiten 
We zijn nog op zoek naar nieuwe OC-leden maar vooral naar enthousiaste vrijwilligers die 
ons kunnen helpen bij een of meerdere evenementen. 
Bij interesse, aarzel niet je in te schrijven voor onze helpers pool via  
oc.vbsprinsenhof@gmail.com 
 
OC agenda 
Voorstel om in de toekomst de OC agenda te delen en ouders uit te nodigen op 
vergaderingen van het OC, gezien er regelmatig belangrijke punten aan bod en we iedereen 
de kans willen geven meer informatie te krijgen en vragen te stellen. 
 
 
 

Rondvraag 
 
TOP activiteiten 
Geen activiteiten voor 1e en 2e leerjaar 
Overzicht wordt nagekeken door de directie 
 
BEDNET: er was niet duidelijk gecommuniceerd of de klassen / school deelnamen waardoor 
er wat verwarring was bij de kinderen. 
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Kalender 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 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 : 26 mei 

OC wafelverkoop start: december 
OC diner : 20 juni (enkel OC leden en 
directie) 

  OC eindrecepties : 21 en 27 juni 

  
  
OC diner werd gewijzigd door verlofdag en wielerwedstrijd op 14/6. 
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