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Deelnemers: 
 

Afwezigen: 

OC: Erik, Tanja, Lien, Christophe, Nils, Anne Sophie,  
Kevin, Kristin, Freek, Sarah, Stephanie, Eric, Katty, Sarah G, 
Shari 
Nieuwe leden: Karin, Dries 

Nicolas, Elsie, Vicky, Kim, Els, Katleen, Bart D, Bart V, Joëlle 
L, Bart H, Anja, Yves, Ann 
 

Directie: Benjamin 
Scholengroep: Herman   

Elke 

 

VERSLAG 
   
Goedkeuring vorig verslag - OR1 dd 22/09/22 

Rechtzetting ZLZ: vrijdag 10/02/2023 
 
OR ALGEMEEN:   
1) Werkgroepen: 

a) Feestcomité:  
/ 

 
b) Wafelactie:   

- Prijzen gestegen 0,5-1€ meer/doos 
- Suikervrije wafels gaan naar 10€/doos + Gluten-/lactosevrije wafels beschikbaar? 
- Klasprijzen: leerkracht koopt aan en brengt factuur binnen. Waardecheque overhandigen om 

aankoop voor de klas aan te moedigen/niet te vergeten?  
- Geen individuele prijzen voor beste verkoper, niet ieder kind heeft dezelfde mogelijkheden. 
- DATA: 

 Start verkoop voor kerstvakantie (12 december)  
 13 januari stop verkoop 
 Vrijdag 20 januari, zaterdag 21/1 en woensdag 25/1 verdeling 

- Promoten via questi (reminder) 
- Weergeven via verkoopblad waar we de opbrengt aan besteden. 

 
c) Paasontbijt: 

/ 
 

d) Verkeer:  
- Gesprekken met de gemeente blijven lopen, weliswaar moeizaam 
- Nieuwe fluo actie op donkerste dag van het jaar, met lichtpunt als thema  

 Leerkrachten worden hierbij betrokken 
 Kleuters: fluo-fuif in de ochtend/ Lager: dronefoto “lichtpunt” als ludieke actie 

- Krijtspuitbus om letters aan te brengen op de grond = budget ok 
- Helpers: Nils, Eric, Dries (ochtend), Ann-Sophie, Sara 
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e) Zaklampenzoektocht: 
- Datum gewijzigd naar 10 februari 
- Iets andere aanpak dan voorgaande jaren 
- Budget special act (1375€ excl BTW) voorgelegd en goedgekeurd op de vergadering. 

 
f) Verbinden: 

Ouderinfoavond (Shari) 
- Shari zoekt tegen volgende vergadering een thema om aan te bieden aan de ouders.  
- VCOV ideaal platform voor aanbiedingen 

Koffieklasj (Elsie) 
- Datum te bepalen 

 
g) Communicatie + GDPR 

- Werkgroep wordt uitgebreid mbt het item GDPR.  
- Alle info dat OR verzamelt moet beschermd en veilig bewaard worden. Vallen onder 

koepel scholengemeenschap -> info via school bewaren en verzamelen? Meenemen in 
schoolreglement/bevraging vanuit de school, schooljaar 23-24. 

- Werkgroep opstarten om dit te concretiseren in samenwerking met verantwoordelijke 
binnen Prinsenhof/scholengemeenschap 

- Erik neemt hierin de lead, assistentie en ondersteuning door Freek, Kevin en Stephanie 
 

h) Quiz: 
- 22/4/23 
- Inschrijvingen – promotie - … opstarten 
- Sponsors zoeken voor prijzen 
- Door afwezigheid van Nicolas en Elke: te agenderen op volgende vergadering. 

 
i) Eetfestijn?  

- Twijfel in de groep of we dit aankunnen binnen de beperkte groep.  
- In beraad tot volgende vergadering.  -> Door de drukke agenda werd dit item verschoven 

naar de volgende vergadering. 
 

2) Postjes en leden: 
a) Postjes: 

Dringend gezocht: PENNINGMEESTER! 
Ideale functie voor iemand die niet altijd tijd heeft om aanwezig te zijn op activiteiten; kan perfect van 
thuis en intensiteit van de job valt zeker mee. Laatste jaar Katty, nieuwe penningmeester zou dit jaar al 
kunnen meedraaien ter voorbereiding. 

b) Leden: 
- Hartelijk welkom aan onze 2 nieuwe leden: Karen en Dries.  
- Door de grote uitstroom op het eind van dit schooljaar (kinderen 6e leerjaar) zijn we nog 

steeds op zoek naar extra leden om het team te versterken.  
 
 
FINANCIËN: 
1) Stand van de rekening:  

Rekening is gezond, doch merken we dat er nog weinig gespaard wordt om “onze grote droom” te 
kunnen verwezenlijken: aanleg speelplaats.  
Door de bouwprojecten in de pijplijn, kan het project nog enkele jaren in de koelkast, maar wel het 
uitgelezen moment om extra middelen te verzamelen om ten slotte tot een mooi resultaat te 
komen.  
Ouders meer wijzen om ons doel en tonen waar het verzamelde geld naartoe gaat. 
 

2) Trooper  
- is actief: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraadcampusprinse 
- Reeds 47€ opgehaald 
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3) Sponsors: 
- Wordt volgende vergadering terug opgepikt 

 
 
DE SCHOOL AAN HET WOORD: 
1) Scholengemeenschap Ignatius Scholen in beweging: 

- Presentatie door Herman 
- 3 belangrijke agendapunten: 

- Uitleg doelstellingen en structuur scholengemeenschap 
- De ouderraad binnen deze gemeenschap 
- Blok H: hoe moet/gaat het nu verder? 

2) Klasbudgetten 
- Leerkrachten worden door huidige procedure gedwongen om voor nieuwkoop te kiezen ipv 

2ehands spullen/boeken. Dit wordt bekeken vanuit de scholengemeenschap en de school zelf 
of er andere mogelijkheden zijn.  

- 3 meerdaagse klasreizen (4: zee, 5: sportklassen Genk, 6: Durbuy) Ikv maximum factuur geen 
budget meer voor extra activiteiten tijdens de meerdaagse, dit door algemeen stijgende 
prijzen. Hiervoor vraagt de school 350€/schoolreis extra budget aan de ouderraad om dit 
schooljaar te overbruggen. Vanaf volgend jaar worden de reizen herbekeken. Budget unaniem 
goedgekeurd. 
 

 
VARIA: 
 

- Leesboeken doneren aan de school: nieuwe oproep lanceren aan de ouders? 
- Grootouderfeest: sommige kinderen geen grootouders aanwezig en mochten niet deelnemen aan het 

feest. Alternatief om ouders of peter/meter of grootouder van een vriendje hiervoor toe te laten? 
Werkgroep komt volgende week samen om het feest te evalueren. 
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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 20, 21 en 25 januari 
Dag van de directeur Dinsdag 31 januari 
Zaklampenzoektocht Vrijdag 10 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/of 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 


