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Verslag OR 1 
Datum: 22 september 2022 

 

 
 

 

 

Deelnemers: 
 

Afwezigen: 

OC: Sarah G, Nicolas, Elsie, Christophe, Nils, Yves, Shari, 
Ann, Kristin, Freek, Sarah, Erik, Tanja 
 
Nieuwe leden: Stephanie, Kevin (en Maaike) 

Vicky, Kim, Els, Katleen, Bart D, Bart V, Anne Sophie, Joëlle 
L, Jan, Bart H, Eric, Lien, Katty, Anja 

Directie: Benjamin, Elke  
 

VERSLAG 
   
Goedkeuring vorig verslag 
/ 
 
 
OR ALGEMEEN:   
1) Welkom: 

We verwelkomen enkele nieuwe leden: Kevin, Stephanie, Karin, Dries en eventueel Maaike (komt vandaag 
eens poolshoogte nemen). Sommigen onder hen konden er vandaag jammer genoeg niet bij zijn, maar 
willen we eveneens van harte welkom heten.  
 
De verschillende werkgroepen werden kort voorgesteld, data voor activiteiten werden geprikt en ledenlijst 
aangevuld. 
 
 

2) Werkgroepen: 
a) Feestcomité: 

Evaluatie zomerfeest:  
- Nieuwe concept is een succes en voor herhaling vatbaar 
- Alle kleuters die optreden = meer ouders = positief onthaald 
- Totale winst = 8k€: meer dan andere jaren (geen huur tenten, grotere opkomst, …) 
- Extra party/stretchtenten en/of parasols te voorzien (schaduw/regen) 
- Programmaboekje (vanuit OR) opmaken met tijdslijn, plattegrond, prijzen, … + eventuele 

sponsors (Informeren voor sponsoring voor zaken die geserveerd worden tijdens het feest 
ipv aankoop via groothandel?) 

- Indeling: te bekijken (dranghekken plaatsen voor vrije doorgangen, positie kassa’s, …) 
- Geen communicatie meer tussen school en OR waardoor sommige zaken spaak lopen. 

Verdeling taken niet geheel eerlijk verdeeld, niet meer zoals vroeger. Directie neemt dit 
op met de werkgroep van de school om bij begin betrokken te worden. 

Evaluatie recepties (proclamatie):  
- After party’s door de ouders dienen zelf te worden geregeld. Geen tussenkomst meer 

mogelijk via OR om discussies te voorkomen. 
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b) Wafelactie:   
- Gesprekken met leverancier worden terug opgestart.  
- Start verkoop voor kerstverlof, verdeling eind januari 

c) Paasontbijt: 
- Meer sponsors zoeken om ontbijt samen te stellen 
- Kleuters na ontbijt laten spelen = opvang en spelletjes te voorzien vanuit 

werkgroep/helpers. Tussentijds kunnen leerkrachten ook ontbijten 
d) Verkeer:  

- Gesprekken met gemeente blijven plaatsvinden.  
- Binnenkort volgt terug de Fluo actie 

e) Zaklampenzoektocht: 
- 3 februari 
- Eerste samenkomst werkgroep vastleggen 

f) Verbinden: 
Dag van de leerkracht (Sarah VDB) 

- Woensdag 5/10 
- Geschenk wordt reeds aangeboden door de school. OR voorziet brunch + klassom 
- Ook opzichters niet vergeten 
- Brunch gaat door in feestzaal (zaal klaarzetten) 
- Opvang tijdens speeltijd: 10u20-10u40 (3* min 3 pers)     
- Helpers toezicht: Kristin, Ann, Elsie, Sarah vdb. Oproep aan ouders? 

Ouderinfoavond (Shari) 
- VCOV-website bekijken voor mogelijke lezing/workshop/… die kan aanslaan bij de ouders 
- Datum te bepalen 

Koffieklasj (Elsie) 
- Datum te bepalen 

g) Communicatie: 
- Website is online en aangevuld.  
- Voor elke werkgroep werd een tekst geschreven: elke werkgroep kijkt deze op hun beurt 

na voor eventuele aanvullingen en/of verbeteringen.  
- ‘Wie is wie’ toevoegen.  
- Nogmaals een oproep om foto’s te bezorgen (kan via mail, whatsapp, social media) 
- Blijf ook foto’s nemen tijdens evenementen en de voorbereiding er naartoe. 

h) Quiz: 
- Dir. Elke is reeds volop in voorbereiding voor het opstellen van quizvragen, haar vaste 

quizgroep zal jureren (waarvoor dank!). 
- 22/04 in de feestzaal. Minstens 1 deelnemer moet rechtstreeks gelinkt zijn aan de school 
- Prijzen: rondvraag voor sponsoring 
- Verschillende pakketten aanbieden: drank, kaas- en wijn, … 
- Eerste editie klein houden en kijken of het aanslaat. 

i) Eetfestijn?  
- Twijfel in de groep of we dit aankunnen binnen de beperkte groep.  
- In beraad tot volgende vergadering. 

 
3) Postjes en leden: 

a) Postjes: 
- Erik Wouters nieuwe voorzitter 
- Katty houdt nog 1 jaar aan als penningmeester, nieuwe penningmeester wordt gezocht om al 

een jaartje mee te lopen en het reilen en zeilen onder de knie te krijgen. Eric B zou 
geïnteresseerd zijn? 

- Tanja gaat haar laatste jaar in, ook hiervoor wordt een kandidaat voor volgend jaar gezocht. 
- Schoolraad: Erik als voorzitter aangevuld met Nils, Anja en Freek. Anne Sofie eventueel als 

back-up. 
b) Leden: 

- Ledenlijst wordt aangevuld 
- Nog steeds extra leden/ helpende handen nodig. 
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4) Lidmaatschap VCOV:  
Er worden dit jaar zeer interessante Webinars aangeboden (gratis): 

- Kostenvriendelijk werken in ouderwerking (4/10) 
- Communicatie van de ouderwerking met alle ouders en het schoolteam (16/11) 
- Bekendheid van ouderwerking en ledenwerving (26/01) 
- Hoe krijg je geld in ’t laadje (21/03) 

 
 

FINANCIËN: 
1) Stand van de rekening:  

Update rekening zal volgende vergadering worden gegeven gezien de afwezigheid van Katty 
2) Trooper  

- is actief: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraadcampusprinse 
- Reeds 25€ opgehaald (excl vaste kosten) 

3) Sponsors: 
- Iedereen op zoek naar mogelijke sponsors 
- Eerste mogelijke sponsor voor dit schooljaar: CBI immo: deel cash (mits naamvermelding), deel 

in materiaal (bvb zaklampen, onderleggers, …) onder bepaalde voorwaarden. OR is akkoord 
deze te aanvaarden en zal een contract voorleggen waarin concrete voorstellen worden 
voorgelegd. 

- Voornamelijk op zoek gaan naar samenwerkingen waarbij de sponsor kan aansluiten op wat 
we doen/organiseren. 

 
 
DE SCHOOL AAN HET WOORD: 
1) Start: 

- Juf Elien is zwanger: positie staat nog open 
- Nieuwe juf gestart: An 
- 2 nieuwe toezichters: Beatrice en Nina 
- Alle klassen zijn volzet 
- Als school onze troeven meer in de kijker zetten 
- Kleutertjes eten niet meer in de klassen: uitbreiding refters 
- Kleuter en 1e graad speelplaats aangepast: voormiddag aparte tijden, ‘s middags wel overlap 

in speeltijd. Alle klassen lopen over beide speelplaatsen: opent perspectieven naar spel en 
sociale vaardigheden 

2) Nieuwbouw: 
- Erfgoedarchitect zal blok H (oude jongensschool) inventariseren.  
- Gebruik containerklassen wordt uitgesteld.  
- Dringend progressie in het bouwdossier nodig, blok H niet houdbaar 

 
 
VARIA: 

- Carnavalstoet terug laten doorgaan (vrijdag voor krokus) 
- Topactiviteiten: sommige ouders eind vorig schooljaar deze info niet ontvangen. loopt via een externe 

organisatie. School gaat met organisatie in overleg zodat alle info via school verloopt. Activiteiten 
rechtstreeks vanuit de school worden eerstdaags uitgestuurd. 

- Te weinig plaats voor fietsen aan de kleuterpoort met beschadigde fietsen tot gevolg. Te bekijken om 
deze uit te bereiden: locatie?  

- Aan te kopen klasmateriaal (te bekostigen door ouders) uniformiseren 
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Kalender Schooljaar 2022-2023 
 

Activiteit Datum 
Schoolraad 1 Maandag 19 september 
Ouderraad 1 Donderdag 22 september 
Dag van de leerkracht Woensdag 5 oktober 
Ouderraad 2 Donderdag 17/11 
Schoolfuif Vrijdag 18 november 
Schoolraad 2 Dinsdag 22 november 
Wafelslag – start verkoop Maandag 12 december 
Schoolraad 3 Maandag 16 januari 
Ouderraad 3 Donderdag 19 januari 
Wafelslag - ophaal Vrijdag 20 januari 
Dag van de directeur Dinsdag 31 januari 
Zaklampenzoektocht Vrijdag 3 februari 
Ouderraad 4 Donderdag 2 maart 
Paasontbijt Vrijdag 31 maart 
Ouderraad 5 Donderdag 20 april 
Quiz Zaterdag 22 april 
Schoolraad 4 Maandag 24 april 
Ouderraad 6 Donderdag 25 mei 
Zomerfeest Zaterdag 3 of zondag 4 juni 
Schoolraad 5 Dinsdag 6 juni 
Proclamatie 3e kleuters Maandag 26 juni 
Proclamatie 6e leerjaar Donderdag 29 juni 
  
Nog te bepalen:  

ouderinfoavond  
koffieklasj  

 
 
 
 
 
 

 
 

Heb je een vraag voor de ouderraad 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 Instagram en blijf op de hoogte van onze activiteiten en leuke weetjes 


