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Ouderraad De Zeppelin 

Verslag van de vergadering van 16-10-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig: Dirk, Filip, Ward, An, Frank, Jochen, Elene, Sadia 

Verontschuldigd: Gracy, Véronique, Juf Katrien 
Afwezig:  
Schoolteam: Juf Brenda, Juf Vanessa 
 
Gasten: - 
 
Volgende vergadering :  09-11-2017 om 20.30 uur 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 
- verslag vorige vergadering 
- mededelingen schoolteam  
- werkgroep speelplaats  
- workshop ouders EHBO 
- leren groeien 
- begroting ouderraad 
- hapje stapje 
- varia: 

* fluohoezen voor rugzakken / boekentassen 
* fluocontrole 
* kleuterfietsjes Wesco 

 

 

1. Verslag 
Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen schoolteam 
/ 
 

2. Werkgroep speelplaats 
Drainering wordt verder afgewerkt op woensdag 18/10/2017, grond wordt aangevuld waar kuilen 
zijn. Dient nog gepland te worden: 

- Snoeiwerk 
- Plaatsing omheining 

 
3. Workshop ouders EHBO 
Algemene sessie EHBO voor kinderen (snijwonden, schaafwonden, benadering slachtoffer) wordt 
voorzien op vrijdagavond 16 maart van 19.00 – 22.00 uur (+/- 3 uur met inbegrip van pauze). 
 
4. Leren groeien  
Inge De Bruyn van De Groeipraktijk (Leuven) werd gecontacteerd om les te komen geven aan de 
leerlingen van het 6de leerjaar (22 leerlingen). Twee weken nadien zal een les gegeven worden aan 
de leerlingen in aanwezigheid van de ouders. Topics: hoe werken de hersenen, hoeveel tijd 
hebben de hersenen nodig om iets op te slaan. Er worden momenten met zelfreflectie voorzien 
zowel bij de kinderen (overdag) als tijdens de sessie van de kinderen in aanwezigheid van de 
ouders (’s avonds). De 2 sessies tesamen kosten 605€ incl btw. Voorheen was de kostprijs 530€ 
gespreid over 4-5 scholen. De opdracht kan ook gegeven worden aan een jongere collega die dit 
ook voor 530€ kan voordien. Er wordt besloten om de sessies te laten geven door Inge De Bruyn 
aan 605€ incl. btw, nadien wordt een evaluatie gemaakt.  
 
10 november: 10.45-12.00 
 20 november: 19.30-21.00 



 
 

5. Begroting ouderraad  

 
Begroting 2018 

- Inkomsten: Hapje stapje, spaghetti avond, kienavond, 2 weekends vrijwilligerswerk TML 
- Kosten: Fluocontrole, beloning dragen fluo einde schooljaar, aankoop fluocovers voor 

rugzakken/boekentassen, lidgeld VCOV, slotactiviteit ouderraad, bijdrage fruit op school, 
verfraaiing speelplaats, sessie EHBO voor kinderen, sessie leren groeien 

 

6. Hapje stapje 
 
Dirk stuurt de afspraken rond, meerbepaald wie doet wat, waar en wanneer.  
 
7. Varia 

 
- Fluohoezen voor rugzakken / boekentassen 

 
Sadia vraagt prijsoffertes op voor 50-100 stuks, opdruk is niet nodig. Het zou handig zijn mocht de 
hoes bovenaan een rits hebben om het handvatje door te steken. Dirk meet de huidige hoezen op 
en geeft de afmetingen door. Een proefexemplaar zal opgevraagd worden.  
 
Prijs bij de vorige leverancier: 150€ voor 25 rugzakcovers 
 

- Fluocontrole 

Tijdens de vorige controle werden 170 pennen uitgedeeld. Op 23 november wordt een nieuwe 
fluocontrole georganiseerd. Elene en Sadia controleren. Sadia voorziet 200 doosjes rozijntjes voor 
de kleintjes.  
 

- Kleuterfietsjes van Wesco (loopfietsjes, driewielers) 
- WESCO - MAXISET FIETS Zéphyr vanaf 4 jaar (112.21€/stuk, 309.91€/stuk) 
- WESCO - TANDEM DRIEWIELER Zefier + 4 jaar (153.42€/stuk) 

- WESCO - DRIEWIELER STAANKAR Zoef  2 tot 4 jaar (173.59€/stuk) 

- WESCO - STEP Zefier  + 4 jaar (118.36€/stuk) 

- WESCO - STEP Zoef 2 tot 4 jaar (107.13€/stuk) 
- http://www.wesco-eshop.nl/ 

 

 

http://www.wesco-eshop.nl/50779171-maxiset-fiets-zephyr-vanaf-4-jaar-wesco.html
http://www.wesco-eshop.nl/29994164-tandem-driewieler-zefier-wesco.html
http://www.wesco-eshop.nl/29982057-driewieler-staankar-zoef-wesco.html
http://www.wesco-eshop.nl/29993164-step-zefier-wesco.html
http://www.wesco-eshop.nl/29978057-step-zoef-wesco.html
http://www.wesco-eshop.nl/

