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Ouderraad De Zeppelin 

Verslag van de vergadering van 15-09-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  Sadia, Dirk, Frank, Petra, Veronique, Ward, An 

Verontschuldigd: Filip, Bart, Gracy, Liesbet, David 

Afwezig:  --- 

Schoolteam:  juf Katrien, juf Linda 

 

Gasten:  --- 
 

Volgende vergadering :  woensdag 05 oktober ‘16, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

1. Nieuwe leden 

2. Mededelingen schoolteam 

3. Activiteiten tbv leerlingen/ouders 

 Lerenleren 

 Vrachtwagen 

 Spreker of voorstelling 

4. PR, via facebook – Gimme – Flyer? 

5. Totempaal 

6. Varia 

 

1. Nieuwe leden_______________________________________________________ 
 

- Eén nieuw lid heeft zich aangemeld: David Moors 

- Andere nieuwe leden mogen zich nog altijd aanmelden 

 

2. Mededelingen schoolteam_____________________________________________ 

 
Prioriteiten voor dit jaar: 
- Questi: 

o Online platform voor zorg/evaluatie/LVS-systeem 
o Ook nieuwe rapporten via Kwestie maken vanaf dit schooljaar 
o Uitleg hierover wordt nog gegeven aan de ouders 

- Sociale vaardigheden 
o Bij info-avonden in de klassen werd hier uitleg rond gegeven 
o Startdag is gebeurd 

- Scholengemeenschap is als pilootschool gekozen om nieuwe leerplan onder de loep te nemen 
o Directie en zorgleerkrachten worden hierbij betrokken 
o Volgend jaar worden leerkrachten erbij betrokken 
o Implementatie vanaf 2020 

 

3. Activiteiten tbv leerlingen/ouders_______________________________________ 

 
LerenLeren 

- Lerenleren gaat niet meer doorgaan wegens ziekte van de spreker 

- We zullen andere ouderraden/scholen informeren en vraag naar andere initiatieven 

- Bestaan er andere initiatieven? Ook input van de leerkrachten hierover gevraagd? Via CLB? 

 

Vrachtwagen 

- Aanvraag is gedaan bij Vlaams Instituut voor Verkeerskunde 

- In januari wordt bevestigd of de vrachtwagen beschikbaar is.  

- Zoniet, initiatief nemen om zelf te organiseren 



Spreker of voorstelling: 

- Voorstelling voor de kinderen rond pesten – Juf Katrien heeft een aantal gezelschappen 

aangeschreven. Sadia contacteert kennis die vorig jaar in Markthallen een voorstelling gegeven 

heeft. 

- VCOV info-avond op 24 oktober rond werking van de ouderraad  

o Andere scholen van de scholengemeenschap worden ook uitgenodigd 

 

4. PR via facebook – GIMME – flyer________________________________________ 

 

- De activiteiten van de Ouderraad zullen via de FB pagina van de school gecommuniceerd 

worden. De Ouderraad zal geen aparte FB pagina opzetten. 

 

5. Totempaal__________________________________________________________ 

 

- Er komt een suggestieve oversteekplaats net voor de school en aan de kerk 

- Gemeente zal de totempaal maken obv voorgesteld ontwerp:  

o Potloodvorm in oranjeblauw met “SCHOOL” in witte letters erop geschreven 

 

6. Varia______________________________________________________________ 

 

- Er werden enkele aanpassingen gedaan aan het huishoudelijk reglement van de Ouderraad 

o Wordt finaal aangepast en volgende keer goedgekeurd 

- Ouderraad verslagen 

o Voor het opmaken van de verslagen wordt een beurtrol opgesteld 

- Fluo-controle 

o An zal naar de Action gaan om iets aan te kopen (ca. 50€ voor 200 stuks) 

o Controle op 5/10 

- Hapje stapje 

o Verdere afspraken gemaakt ter voorbereiding van de wandeling 


