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Verslag OC 4   

 
Datum:  18/03/2021

 
 

 Deelnemers: 
 

✓ OC:  Nils / Anja/ Ann /  Tanja/  Lien / Anne-Sophie / 
Kristin / Christophe / Yves/ Elsie / Katty/  Shari/ 
Joris / Els / Frederik  
 
 

✓   Directie: Elke 
 

 

Afwezigen: 
Jannik /  Joelle L / Katleen /Tamara / Joelle H / 
Vicky/ Sarah / Sarah H / Sara VDB / Erik/ Katrien/ 
Alison/ Gjulijeta/ Kim/ Els VN/ Benedicte 
 
Directie: Koen 

 
 

Verslag  
  
 
Goedkeuring verslag OC3 
Het verslag van de vorige OC vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
Omvorming naar ouderraad    
Vandaag wordt gestemd of we overgaan van oudercomité naar ouderraad. 
De verschillen tussen een oudercomité en ouderraad worden overlopen en er wordt overgegaan tot 
stemming. 
De overgang naar ouderraad word gestemd en unaniem door de ouders goedgekeurd. 
 
In principe worden de ouders die in de ouderraad zetelen verkozen, tenzij het huishoudelijk reglement dit 
anders voorziet. Nils stelt voor om het aantal leden op 40 te zetten zodat er normaal gezien geen verkiezing 
nodig is. 
Er zal een task force opgericht worden om alle nodige aanpassingen te doen zoals het huishoudelijk 
reglement opstellen, financiën, communicatie, aanpassing logo’s,... 
 
Katty zal alvast het gedeelte financiën bekijken.  
Christophe is kandidaat om deel te nemen aan de task force. Andere kandidaten zijn welkom. 
 
 
Coronamaatregelen 
 
Directeur Elke licht toe dat er momenteel reeds mondmaskerplicht is in het 6e leerjaar nav een besmetting. 
 
Tractaties voor verjaardagen kunnen enkel adhv individuele verpakkingen.  
 
Dagelijks moeten er mondmaskers uitgedeeld worden omdat kinderen deze vergeten. Mondmaskers zijn 
momenteel verplicht in 5e en 6e leerjaar. 
 
Bij 3 en 4 wordt een oproep gedaan om ook een mondmasker te dragen. 
 
Er wordt nog steeds gewerkt met klasbubbels. Tijdens de speeltijd wordt er gewerkt per graad. 
Ook tijdens de opvang worden de graden niet gemengd. 
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Werkgroepen/OC activiteiten: 
 
• Wafelverkoop update  (Joelle H./Christophe/Allison) 
De werkgroep heeft beslist om de wafelverkoop te verplaatsen naar oktober. 
Ze wensen met de huidige leverancier verder te werken om de kwaliteit te behouden. 
Er is een website gevonden die alles biedt om de wafelverkoop vlot te kunnen organiseren en waarbij de 
betalingen op een veilige manier rechtstreeks online kunnen uitgevoerd worden. 
Katty haalt aan dat er een risico is als we inkomsten hebben zonder dat er een doel is vooropgesteld voor 
de uitgaven. 
Om inkomsten voor de school te genereren zal er nog iets georganiseerd worden door de leerlingen en 
leerkrachten, gekoppeld aan leuke activiteiten. Meer info volgt. 
 
• Paasontbijt plan B (Joelle L) 
Door de extra week vakantie kon het Paasontbijt dat voorzien was niet plaatsvinden. 
Er werden wel Paaseitjes voorzien. 
 
 
• Verkeer     (Kristin/dir.Koen) 
De werken aan de voorkant van de school zijn aangevat, namelijk de heraanleg van het voetpad met 
fietspad. 
De plannen voor de verkeersvrije schoolstraat achteraan de school worden verder uitgewerkt. 
Directeur Koen overlegt met leerkrachten wat de toekomstige toegangsuren zullen zijn van de ingang 
achteraan. Dit heeft ook impact op de openingsuren van de school. 
In de toekomst zal er een toezichter staan. Hiervoor wordt beroep gedaan op (groot)ouders. Vrijwilligers 
mogen zich kandidaat stellen bij onze verkeerswerkgroep of via de OC mail. 
Aan de hoofdingang wordt er een fietsenstalling voor personeel en bezoekers geplaatst. 
 
 
Varia 

• Leesweek / OC investeringen in boeken 
De bestellingen voor de boeken zijn geplaatst. 
Er is veel geinvesteerd in boeken voor moeilijke lezers. 
De klasbudgetten zijn zo goed als besteed, nog enkele bestellingen voor de onthaal- en 
kleuterklas. 
De Bbots zullen nog besteld worden. 
 

• Pesten 
Indien er pestgedrag wordt vastgesteld of gemeld wordt er met een werkgroep samen naar een 
oplossing gezocht, zonder een schuldige aan te duiden. 
De school wordt meer en meer geconfronteerd met zeer moeilijk gedrag bij kinderen. Dit is vrij 
nieuw voor de school en hier wordt naar oplossingen gezocht. 
Er werd in elke klas aandacht besteed aan de Ketnet 4-stippen-actie. 
 
 

• Momo 
Sommige ouders hebben hier open met hun kinderen over gesproken waardoor er ook in de school 
onder de kinderen over gesproken werd, hetgeen ook wel voor angst bij andere kinderen gezorgd 
heeft. 
 

• Maaltijden 
Er wordt bekeken in welke mate er warme maaltijden worden aangeboden na Corona. 
De vraag naar warme maaltijden nam al af en zeker in de hogere leerjaren. 
Ouders dringen aan op het verder aanbieden van de warme maaltijden. 
Vraag of vegetarische maaltijden kunnen overwogen worden. Dit is in een grootkeuken niet evident 
en dikwijls van mindere kwaliteit. 
 

• Basketring 
Er is vraag naar een basketring op de speelplaats 
Na stemming wordt bevestigd dat deze door het OC zal bekostigd worden 

 
 

Rondvraag 
Geen rondvraag tijdens deze virtuele vergadering. Vragen werden op voorhand doorgegeven. 
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Heb je een vraag voor het oudercomité of wens je lid te worden en deel te nemen aan onze volgende 
vergadering? 
Stuur ons gerust een mailtje: oc.vbsprinsenhof@gmail.com 
 
Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze activiteiten en leuke weetjes 
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