
VZW KB en BLOH – Diestsesteenweg 11, 3540 Herk-de-Stad 

 

 

 

 

 
 

Ouderraad De Zeppelin 

Verslag van de vergadering van 09-11-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  Dirk, Ward, Frank, Petra G., Gracy, Liesbet, Bart 

Verontschuldigd: Ann, Sadia, Anneleen, Filip, Veronique 

Afwezig:   

Schoolteam:  Katrien, Gerda, Mark 

 

Gasten:   
 

Volgende vergadering :  Donderdag 10 december, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

0. Goedkeuring vorig verslag 

1. Mededelingen schoolteam 

2. Speeltuig 

3. Info avond vcov 

4. Spaghetti avond 

5. svz nieuwe activiteit 

6. Nieuwe tenue 

7. Varia 

 

 

1. Mededelingen schoolteam ____________________________________________ 
 

- Helm op, fluo top materiaal ontvangen: kinderen zullen spaarkaart ontvangen en kunnen 

stickers kleven voor diverse geschenkjes. 

- Half november is de opvolgingsdoorlichting gepland  - definitief verslag wordt verwacht na 

kerstmis. 

- Er zal in de toekomst een nieuw digitaal leerlingvolgsysteem gebruikt worden.  

- Daarnaast is men ook aan het evalueren of een nieuwe manier van beoordelen 

(rapporten/punten) nodig is. Resultaten worden verwacht tegen volgend schooljaar. 

 

2. Speeltuig_________________ __________________________________________ 

 
- Het grind voor het speeltuig werd op zaterdag 31 oktober door heel wat vrijwilligers geplaatst. 
- Kinderen kunnen er voorlopig nog niet spelen vermits het grind nog vuil is – moet eerst nog 

‘proper’ regenen 
- De school evalueert momenteel om zandbakken op hoogte aan te kopen en ook op de 

speelweide te plaatsen 
 

3. Info-avond VCOV_____________________________________________________ 

 
- Dirk en Filip zijn naar deze info-avond geweest met als onderwerp werking van de ouderraad. 
- Bevestiging dat ouderraad zoals deze voor De Zeppelin is opgezet conform is met best practice. 

Verantwoordelijkheden, rechten, plichten zijn duidelijk voor alle partijen. 
- VCOV organiseert in februari een info-avond te Hasselt op 2 februari “Pesten stoppen doe je 

samen” – voor leerkrachten, directie, ouders. 
  



 

4. Spaghetti avond____________________________________________________ 

 

- Op donderdag in de namiddag is er reeds hulp nodig. Wie niet enkel ’s avonds kan komen 
helpen, ook liefst ten laatste rond half 5 aanwezig zijn om afspraken te maken rond wie wat 
doet vooraleer de drukte begint. Alle extra hulp – vrienden, ouders, … - is welkom! 

- De inschrijvingen moeten op 11 december ontvangen zijn – inschrijvingen gebeuren via briefje 
dat met de kinderen meegegeven wordt voor oudercontact én spaghetti-avond 

- Op woensdag 16 december wordt de spaghettisaus gemaakt – hulp vanaf 18u 
- Flyer spaghetti-avond werd in draft aangemaakt. 
- Ouders van de ouderraad kunnen als eerste naar het oudercontact gaan. 
  

5. SVZ nieuwe activiteit__________________________________________________ 

 

- Voorstel om een ‘thema’wandeling te organiseren door Donk met een drietal tussenstops voor 

een kleine consumptie en afsluitend een eetmoment bv. frietjes van een frietkraam. 

- Verdere uitwerking nodig inzake inhoud en kostprijs. 

- Datum te bepalen – liefst een winterwandeling of voorjaarswandeling maar er moet rekening 

gehouden worden met beschikbaarheid van de parochiezaal alsook met activiteiten van 

andere verenigingen. 

- Moet niet noodzakelijk dit schooljaar – kan ook verschuiven naar volgend schooljaar: oktober? 

Of februari volgend jaar?  

- Navragen of iedereen die deelneemt verzekerd zou zijn.  

- Rekening houden met alternatief voor slecht weer: kortere route. 

 

6. Nieuwe tenue_______________________________________________________ 

 

- Offerte aanvragen voor een samenaankoop van school en ouderraad 

- Logo is hetzelfde voor zowel leerkrachten als ouderraad – 1x cliché kost 

- Liefst een t-shirt met korte mouwen  

- Model te bepalen 

 

7. Varia______________________________________________________________ 

 

- Volgende fluo-controle vindt plaats op dinsdag 1 december 

 

Wie - Wat - Wanneer___________________________________________________ 
 

Katrien   Factuur van vorige bestelling t-shirts opzoeken.  25/11   

Petra   Offerte voor nieuwe t-shirts aanvragen   5/12      

Filip   Flyers afwerken voor spaghetti-avond   20/11   

Katrien   Flyers meegeven aan kinderen (inschrijving)   30/11      

Filip/Frank  Plaatsing bord met poster aan poort school   25/11   

 


