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Ouderraad De Zeppelin 

Verslag van de vergadering van 07-03-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig: Dirk, Filip, Frank, Ward, Gracy, Sadia (verslag) 

Verontschuldigd: Bart, An, Véronique, Petra 

Afwezig:  / 

Schoolteam:  Juf Katrien en Juf Sara 

 

Gasten:   
 

Volgende vergadering :  dinsdag 18 april, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Mededelingen van het schoolteam 

3. Werkgroep ‘Pimp je Speelplaats’ 

4. Zwemmen op school 

5. Beloning fluo controle schooljaar 2016-2017 

6. Hapje Stapje 2017 

7. Aanpassing schooltijden 

8. Kus- en knuffelzone 

9. Polo’s 

10. Varia 

 

1. Goedkeuring vorig verslag____________________________________________ 
  

Het vorige verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen van het schoolteam_____________________________________ 

 
- Schoolfeest blijft op zondag 11 juni. Volgend jaar worden circusdagen gepland, eventueel het 

jaar nadien het schoolfeest op zaterdag organiseren.  

3. Werkgroep ‘Pimp je Speelplaats’_______________________________________ 

 
- Timing werkzaamheden 

- - 2 klusdagen begin juli voor het leggen van de drainering (+/- 300 lm + vulling met grind) 
- 1 klusdag half augustus 

- Enquête met begeleidende brief wordt opgesteld en uitgestuurd via GoogleForms (tijdstip: 

vóór de restaurantdagen op 25 en 26 maart). Een huidige situatieschets zal meegegeven 

worden met stemming voor de beste ideeën.  

-  

4. Zwemmen op school__________________________________________________ 

 

- Volgend jaar zal er geen zwemmen op school zijn wegens vernieuwing van het zwembad te 

Lummen (periode 01.01.2017-xx.04.2018). In andere zwembaden in de regio is geen plaats 

beschikbaar. In de vrijgekomen lestijd zullen er meer MuZo activiteiten aangeboden worden. 

Vanaf schooljaar 2018-2019 zal er enkel tijdens het 4de leerjaar gratis zwemmen worden 

aangeboden, naar analogie met andere scholen in de scholengemeenschap. Waarschijnlijk 

gaat het 3de leerjaar wel nog mee, maar deelname komt dan bij op de maximumfactuur. 

 

 



5. Beloning fluo controle schooljaar 2016-2017______________________________ 

 

- De beloning voor de fluocontrole schooljaar 2016-2017 zal een springkasteel worden. Funny 

Event wordt gecontacteerd door Sadia om de Jungle track te reserveren op donderdag 29 juni 

(prijs 335€).  

6. Hapje Stapje 2017____________________________________________________ 

 

- Opstart werkgroep wordt gepland. 

 

7. Aanpassing schooltijden_______________________________________________ 

 

- Schoolraad vraagt aan de ouderraad wat de bevindingen zijn om de schooltijden aan te passen 

aan onderstaand schema. Momenteel heeft men in de voormiddag 3,5 lestijden, hetgeen niet 

ideaal is voor het doceren van hoofdvakken (meestal in de voormiddag). Bij aanpassing van 

lestijden kunnen 4 volwaardige lestijden in de voormiddag gegeven worden en kan er langer 

geknutseld worden op vrijdag.  Vaak komt men bij het knutselen wat tijd te kort. 

 

- Voorstel: 

Voormiddag: 8.40-12.15 – 4 lestijden 

Middagpauze: 12.15-13.15 

Namiddag: 13.15-15.35 

Opmerking: op vrijdag blijft de laatste lestijd tot 15.00 uur duren, op woensdag is de school om 

11.25 uur. 

 

- De ouderraad ziet geen noemenswaardige bezwaren en geeft haar principieel akkoord. Het 

schoolteam zal dit voorleggen op de eerstvolgende schoolraad en zo snel mogelijk 

communiceren naar de ouders bij eventuele toepassing op schooljaar 2017-2018. 

 

8. Kus- en knuffelzone___________________________________________________ 

 

- Via SOS Kinderdorpen kan je een ‘kus en knuffelzone’ laten schilderen gebaseerd op de actie 

‘een kind kan maar groeien als het af en toe een knuffel krijgt’. Deze zone geeft voor kinderen 

duidelijker aan waar afscheid genomen kan worden van de ouders. De strook zal parallel aan 

de poort geschilderd worden (kostprijs 52€/m², met een minimum van 3m²). Het idee wordt 

goed bevonden en er zal verder contact opgenomen worden door het schoolteam. 

 

9. Polo’s _____________________________________________________________ 

 

Tijdens de vergadering worden kleur en maat gekozen: Royal Blue,  model CGSAF, zeefdruk met 



volgende aantallen: XXXL: 1; XL: 2; L: 5; M: 10; S: 5 (totaal 23) 

Sadia contacteert Sjalleman voor aangepaste prijsofferte zeefdruk, cliché in 3 kleuren en logo’s 

layout identiek aan huidige oplage. 

 

10. Varia____________________________________________________________ 

 

a. Er wordt gevraagd of er beroep kan gedaan worden op ouders voor de hulp bij 

Tomorrowland. Dit geeft gelegenheid om ouders beter te leren kennen, meer 

betrokkenheid te krijgen en mogelijks recrutering van nieuwe leden voor de ouderraad. Dit 

punt zal herbekeken worden op volgende ouderraad: Wie mag mee? Wanneer worden 

welke berichten uitgestuurd? Duidelijke afspraken op voorhand maken 

b. Gevaarlijke verkeerssituatie wanneer ouders stoppen op het verkeersplateau om kinderen 

uit te laten stappen blijft voortduren. Er werden geplastificeerde affiches gemaakt, deze 

mogen bevestigd worden.  

c. Er word gekozen voor de Hollewegenwandeling met gids op 05/06/2017 omstreeks 13.30 

uur. Dirk brengt het bestelformulier voor deze wandeling met gids in orde. Op volgende 

vergadering dient besproken te worden wanneer de inschrijfmodule via Google open te 

stellen.  


