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Ouderraad De Zeppelin 

Verslag van de vergadering van 11-05-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig: Dirk, Frank, Filip, An, Bart, Jochen(ouder), Sadia (verslag) 
Verontschuldigd: Gracy,  Véronique, Ward 
Afwezig: / 
Schoolteam: Juf Katrien  
 
Gasten:  
 
Volgende vergadering :  woensdag 14 juni, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Mededelingen schoolteam 

3. Werkgroep ‘Pimp je Speelplaats’ 

4. Hapje Stapje 

5. Bedankje einde schooljaar voor leerkrachten 

6. Varia 

 
1. Goedkeuring vorig verslag____________________________________________ 

 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Mededelingen schoolteam_____________________________________________ 
 

Het eerste leerjaar had de grootste respons op de enquête ‘Pimp je speelplaats, zij kregen               

hiervoor een beloning (50€ te kiezen voor de speelkoffer). Dit werd inmiddels gekozen. 

 

Het theater over pesten werd goed onthaald door de kinderen. De link met het thema pesten was                 

voor sommige kinderen niet zo duidelijk, wel de link met vriendschap. 

 

3. Werkgroep ‘Pimp je Speelplaats’________________________________________ 
 
Op 23 mei is de volgende bijeenkomst van de werkgroep ‘Pimp je Speelplaats’, Dirk en Frank zullen 

aanwezig zijn. De resultaten van de enquête worden dan besproken en een planning zal 

opgemaakt worden over het wie, wat, waar en wanneer m.i.v. de te plaatsen bestellingen. 

 

4. Hapje stapje________________________________________________________ 
 

- Véronique vraagt na bij Pierre Franssens of de parochiezaal definitief vastgelegd kan 

worden op 15 oktober, zoniet wordt de datum voor ‘Hapje Stapje’ vervroegd. Indien de 

datum bevestigd kan worden, neemt Dirk contact op met de gemeente om de tenten, en 

ander materiaal te reserveren. 

- Dirk heeft een nieuw wandelparcours uitgestippeld, dit dient nog nagekeken te worden. 

Daarnaast werden reeds ideeën geformuleerd voor hapjes. 

- Dirk stuurt een Doodle uit voor een volgende vergadering voor Hapje Stapje. 

 

5. Bedankje einde schooljaar voor leerkrachten_____________________________ 
 

In sommige scholen zijn er ‘klasouders’, deze personen zijn verantwoordelijk voor de 

communicatie tussen school en ouders binnen één klas, daarnaast regelen ze het bedankje voor 



de leerkrachten op het einde van het schooljaar. Binnen De Zeppelin zijn er geen klasouders, maar 

wordt er binnen klassen al eens samengelegd om een cadeautje voor de meester of juf te kopen 

als bedankje. De laatste jaren lopen de bedragen te hoog op, waardoor het ook niet meer voor 

iedereen toegankelijk is. 

 Juf Katrien licht toe dat de leerkrachten heel erg blij zijn met een mooie tekening of dikke knuffel 

op het einde van het jaar en dat het bedankje zeker geen 5€/kind hoeft te zijn. Kleine dingen die 

oprecht uit een kinderhart komen zeggen eens zoveel. Juf Katrien plaatst hiervoor nog een 

berichtje op Gimme. 

 

10. Varia____________________________________________________________ 
 

a. An en Sadia werken samen een flyer uit met informatie over de ouderraad, m.i.v. foto’s van 

de leden van de ouderraad (m.i.v. vermelding van de kinderen) 

b. Schoolraad en Ouderraad dienen het voorbeeld te geven met betrekking tot de 

verkeersregels op verkeersplateau. Juf Katrien brengt de Schoolraad hier tevens van op de 

hoogte. 

c. Petra Grauls neemt na een verdienstelijke periode als secretaris afscheid van de 

ouderraad. We bedanken haar voor haar inzet. 

 


