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Ouderraad De Zeppelin 

Verslag van de vergadering van 5-10-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Verontschuldigd: Liesbet, Petra, Bart 
Afwezig:  David 

Schoolteam:  - 
 

Gasten:  Carmen (VCOV) 
 

Volgende vergadering :  08/11/2016 om 20u30 
  



Agenda____________________________________________ 
 

1. VCOV 

2. Huishoudelijk reglement 

3. Hapje stapje 

4. Leren leren 

 

1. VCOV______________________________________________________________ 
 

De schoolraad moet opnieuw samengesteld worden volgens het participatiedecreet.  

 

Op dit moment is de schoolraad in Donk slechts een formaliteit. De schoolraad bestaat uit 3 leden 

van de ouderraad, 3 van de gemeenschap en 3 van de leerkrachten. De schoolraad komt in 

principe 3x/jaar samen. 

 

Als ouderraad vinden we dat de school ons te weinig om advies vraagt. Vaak krijgen we de 

beslissingen gewoon meegedeeld op een ouderraad vergadering. We willen meer inspraak.  

 

Carmen nodigt ons uit voor de volgende meeting van het VCOV (die op onze school door gaat) en 

lichtte al kort de bevoegdheden, de thema’s die aan bod komen en de wijzigingen die dit jaar 

doorgevoerd worden, toe. Momenteel zijn er reeds 20 inschrijvingen binnen. 

 

Publicatie:  

Affiche is doorgestuurd naar de directie en de andere ouderraden 

Dirk gaat directie vragen om het nog op Gimme te zetten en uit te hangen aan de poort. 

Praktisch:  

Helpende handen van ouderraad: Dirk, Filip, Frank 

Carmen zet tafels en stoelen klaar 

Dirk zorgt dat drank koud staat (wordt door ons aangeboden) 

Materiaal:  

Carmen brengt beamer mee 

Filip zorgt voor scherm en verlengkabel  

Dirk zorgt indien nodig voor soundmix en micro  

Inhoudelijk: 

Dirk zorgt voor welkom, rest wordt door VCOV geleid 

 

2. Huishoudelijk reglement_______________________________________________ 

 
Dirk heeft de wijzigingen van het huishoudelijk reglement overlopen en de finale versie werd reeds 

ondertekend door de aanwezige leden. 

 

3. Hapje stapje________________________________________________________ 

 
Tot nu toe 49 inschrijvingen + 15 worden er nog zeker verwacht. We houden rekening voor de 

bestellingen met 100 inschrijvingen. We zullen allen nog verder promoten. 

Dirk heeft een planning opgemaakt met ieders taken en verantwoordelijkheden voor de organisatie 

van alle voorbereidend werk, het werk de dag zelf en het werk achteraf. Hij stuurt deze nog rond. 



 

4. Leren leren_________________________________________________________ 

 
Sadia kent de spreker ivm ‘Leren leren’ van de Mozaiekschool in Hasselt en nodigt haar uit bij ons. 

Deze spreker zou interactief werken met kinderen én met ouders – breinwerking.  

Dirk checkt met de school. 

 

 


