
 

 

VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITE 

DINSDAG 20 februari 2018 

Schoolteam: Directie: Laura, Prins: Lene, Dries: Ann 

Ouders: Yvette, Griet, Paul, Ruud, Ann, Fanny, Ellen, Youri  

Verontschuldigd: Lien, Erlyn, Ruth  

 

 

1. Filmavond: 

Michael heeft alle praktische zaken in orde gebracht voor de filmavond. Er moet enkel 
nog nagekeken worden of het aanwezige scherm groot genoeg is. Dit doen Griet en 
Paul. Licentie is aangevraagd (150 man) 

Update want de filmavond is net gepasseerd: 

De opkomst was mede door de sneeuw laag, maar het was een super gezellige avond.  

 

2. Woordje van het schoolteam: 

Mail in verband met verbouwingen: 

Paul en Ruth hebben een mail opgesteld ivb met de verbouwing en de druk die dit legt 
op leerlingen, en het schoolteam. Hierop komt reactie van Stefanie Verhulst 
(projectleider werken) en Robert Scheltjens.  

Update: 

Stefanie Verhulst zal volgende vergadering ook aanwezig zijn om meer uitleg te geven 
over het verloop van de verbouwingen.  

 



 

 

Stakingsdag dinsdag 27 februari:  

Zowel Prins als Dries zullen gesloten zijn op dinsdag 27 februari. Dit wordt vanavond al 
geplaatst op de facebookpagina van ouders prins dries, de school communiceert dit 
normaal uiterlijk vrijdag.  

 

3. Rondje (we doen dit voor de eerste keer niet op het einde zodat er iets meer tijd 
voor is en nog iedereen fris is): 

Youri:  

- kleuterschool K3: in het begin van het jaar werd er gevraagd om gymschoenen aan 
te kopen, maar deze worden niet gebruikt en dat is zonde. Er wordt voorgesteld dat 
Youri dit zelf navraagt bij juf Alexia zodat hij meteen een antwoord krijgt op het 
waarom hiervan.    

Yvette: 

- De toneelvoorstelling op carnaval in Dries heeft een grote indruk nagelaten, het was 
echt top!  

Lene:  

- Merci voor de hulp en sponsoring van zenkasteel.  

Laura:  

- De laatste twee vergaderingen waren er geen leerkrachten van Prins aanwezig. Dit 
was door een samenloop van omstandigheden. 

Linda:  

- de voorzitter van de schoolraad is ziek, er is voorlopig geen vervanging. 

 

 



 

 

 

4. Plantjesverkoop: 

Ellen heeft dit erg mooi uitgewerkt. Ze zoekt nog iemand om dit samen met haar verder 
op poten te zetten. Yvette gaat haar helpen. 

We hebben ook nog een doel nodig: dit wordt de dramawerking van de school.  

5. Actie voor Linda en Daan: 

Het oudercomité zou graag iets doen voor Linda en Daan die op dit moment alles kwijt 
zijn door de gasontploffing op de paardenmarkt.  Dit wordt de volgende weken 
uitgewerkt en hier wordt nog een mail rondgestuurd. 

Update: 

- De actie zou onder de vorm van een pannenkoekenslag doorgaan op woensdag 28 
maart, meer info volgt nog.  

6. Zebrapad 

Dit is stilaan een sage aan het worden en we worden letterlijk van het kastje naar de 
muur gestuurd.  Maar we geven niet op! 

Volgende vergadering:  

We zijn nog op zoek naar iemand die deze wil voorzitten. 

Dinsdag 20 maart, 20-22u. PRINS: Iedereen van harte welkom 


