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Verslag OC 3 

 
Datum: 13/12/2018

 
 

 Deelnemers: 
✓ OC:  Anja Christophe, Joelle H., Kristin, Jannik, Sara, 

Nils, Shari, Yves 
✓ Directie: Koen 

 
 

Afwezigen: 
Sofie, Rudy, Anne-Julie, Ann, Elsie, Frederik, 
Gjulijeta, Joris, Kathy, Kim, Kristiaan, Joelle L., 
Koen, Sam, Pam, Sabrina, Vicky, Tanja, Peter, 
Directeur Elke 

 
 

Verslag  
 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering:  
het verslag van 4 oktober 2018 werd goedgekeurd 

 

  
  Werkgroepen/OC activiteiten 

 
▪ Herfstfeest  (feestcomité/directie)   

Zaal Het Fenikshof zal volgend schooljaar niet meer beschikbaar zijn. We kijken alvast uit 
naar een nieuwe zaal. 
 

▪ Dag van de leerkracht (Ann)  

Het  OC heeft een kleine attentie voorzien om de leerkrachten in de bloemetjes te zetten. 
Elke leerkracht heeft een klasbudget ontvangen dat vrij mag besteed worden voor de 
klaswerking. 
Directeur Koen bedankt de vrijwilligers die de opvang tijdens de speeltijd hebben 
overgenomen. 
 

▪ Verkeersveiligheid (Kristin/directie) 
Ter bevordering van de verkeersveiligheid rond de school werd een werkgroep opgesteld. 
Om de werkpunten en bezorgdheden van de ouders in kaart te brengen werd een enquête 
gedaan. 
70% van de ouders heeft de enquête ingevuld, waarvoor onze dank! 
 
De resultaten van de enquête en meer details zullen volgen in een aparte communicatie. 
 

 
▪ Kiss & Ride / toegankelijkheid school 

Van januari tot de Paasvakantie vinden er werken plaats in het zusterhuis. 
De kiss & ride zone blijft bereikbaar. (enkele parkeerplaatsen worden bezet) 

Na de Paasvakantie wordt de ruimte voor de school, inclusief de kiss & ride, werfzone! 
Mogelijke opties om de kinderen veilig naar school te brengen tijdens de komende werken 
worden besproken. 
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▪ Fluohesjes 

Naar aanleiding van de stickeractie ‘Helm op, Fluo top’ willen we de ouders en de leerlingen graag 
aanmoedigen om de fluohesjes reeds te dragen op weg naar school en niet pas aan de schoolpoort 
aan te doen.  
De spaarkaarten van de kleuters worden in de klas gehouden tot het einde van de actie. 

 
 

▪ Wafelslag (Joelle/Rudy) 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we onze wafelverkoop. 
Wafels kunnen besteld worden tem 18 januari. 
De afhalingen zijn gepland op 5 en 6 februari. 
 

▪ Zaklampentocht  (Elsie/Tanja) 
De zaklampentocht werd in een nieuw jasje gestoken en zal doorgaan op 15 februari 2019. 
De uitnodigingen werden verstuurd. We kijken alvast uit naar jullie aanwezigheid. 
 

▪ EHBO cursus: het OC plant de organisatie van een EHBO cursus voor ouders en personeel.  
Meer details volgen later. 
 

Varia 
 
• Schoolfotograaf 

Over het algemeen positieve feedback van de ouders. 
Graag geven we voor de volgende editie nog eens mee dat ook broers / zussen die niet in het 
Prinsenhof naar school komen mee op de groepsfoto mogen met broers / zussen die in het 
Prinsenhof school lopen. 
 

• Schoolfuif 
Het OC heeft de muziekinstallatie gesponsord. 

 
• Wijziging vrije dagen:  

De vrije (halve) dagen 30 januari en 20 maart werden vervangen door 14 juni. 
Op 30/1 en 20/3 is er dus gewoon school.  
Opgelet, gezien de school moeilijk bereikbaar is op 14 juni wordt er dan GEEN opvang 
voorzien. 
Deze info werd eveneens per mail verstuurd en is terug te vinden op de website van de 
school. 
 

• Herbruikbare bekers:  
voorstel van de directie om herbruikbare bekers aan te kopen voor het herfst- en 
zomerfeest. Dit is beter voor het milieu en veiliger. Directeur Koen bezorgt offerte aan het 
oudercomité zodat de bekers door het OC kunnen aangekocht worden. 
 
 

Rondvraag 
  

- Kunnen de schoolfacturen via domiliciering betaald worden? 
Ja, dat kan. Gelieve hiervoor het secretariaat te contacteren. 

- Opbrengst bbq 3e kleuterklas van juni 2018 : 691€  
Dit bedrag zal besteed worden aan een boekenruilkast die in de school zal geplaatst 
worden. 
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OC activiteiten en OC vergaderingen 

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 13 december Zomerfeest : 19 mei 

OC wafelverkoop start: december OC diner : 14 juni 

   OC eindrecepties : 21 en 27 juni 
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