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Ouderraad De Zeppelin 

Verslag van de vergadering van 13-11-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  Dirk, Ward, Frank, Véronique, Sadia 

Verontschuldigd: An, Gracy, Jochen, Elene, Filip 

Afwezig:   

Schoolteam:  Juf Sara, Juf Gerda, Juf Katrien 

 

Gasten:  - 
 

Volgende vergadering :  13-12-2017 om 20.30 uur 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

- verslag vorige vergadering 

- mededelingen schoolteam  

- bewegen op school  

- evaluatie Hapje Stapje 

- leren groeien 

- pizza avond 

- varia: 

* fluohoezen voor rugzakken / boekentassen 

* fluocontrole 

* kleuterfietsjes Wesco 

 

 

1. Verslag 
Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd en mag online geplaatst worden. 

 

2. Mededelingen schoolteam 
- Nieuwe leerplan (=geïntegreerd werken) wordt uitgewerkt, specifieke aandacht op dit moment voor 
de persoonsgebonden ontwikkeling. Er zijn 10 thema’s waaronder socio-emotionele ontwikkeling, 
ontwikkeling van een innerlijk kompas, ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid, 
motorische en zintuigelijke ontwikkeling ,ontwikkeling van oriëntatie op de wereld, mediakundige 
ontwikkeling, muzische ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van wiskundig denken, Rooms-
katholieke godsdienst. Het nieuwe leerplan werd goedgekeurd door de inspectie. Vanaf september 
2020 moet er mee gewerkt worden. 
 
- Circus zal doorgaan op 1 en 2 juni, de weide tegenover de school kan niet gebruikt worden. Er 
wordt op zoek gegaan naar een alternatieve locatie. Daarnaast wordt er ook op zoek gegaan naar 
sponsors. 
 
-De school zoekt vrijwilligers om de haag te helpen scheren op 25 november of 2 december. Indien 
mogelijk kunnen dan ook de palen en omheining geplaatst worden. Briefje wordt ASAP meegegeven 
aan de ouders. 
 

2. Bewegen op school 
Initiatief ‘A mile, a day’. In sommige scholen wordt er aan deelgenomen. In De Zeppelin werd 

gekozen voor de thema’s Frans, leeskwartiertje, … Voorlopig wordt er niet deelgenomen aan dit 

initiatief hoewel actief bewegen sterk wordt aanbevolen.  

 

3. Evaluatie Hapje Stapje 
De winst van het event bedraagt rond de 200€. Het wandelparcours werd aangenaam bevonden, 

ook de mogelijkheid om een korter parcours te wandelen (buggy’s). De porties werden groot 

bevonden voor kinderen, eventueel kleinere porties aan lagere prijs voor de kinderen. Het tijdstip 

om te starten was ideaal, de mensen kwamen gespreid toe. Naar volgende edities toe max. 140 

personen toelaten om in te schrijven. Tentjes werden goed gebruikt, het heeft even geregend. 

 

 



 

 

 

4. Leren groeien  
Evaluatiesessie met de kinderen in de klas op 10 november (10.45-12.00 uur): zeer afwisselend, 

kinderen waren geanimeerd, globaal goed bevonden.  

 

Opvolgsessie kinderen tesamen met de ouders op 20 november van 19.30-21.00 uur in de 

parochiezaal. 

 

 

5. Pizza avond  
Alternatief voor spaghetti-avond: Baldassari pizza (cfr. Zelem) met keuze aan 5 pizza’s om af te 

halen (en desgewenst in te vriezen) met voorafbetaling  

- Keuze: 

o Pizza vegetarisch 

o Pizza Margeritha 

o Pizza Hawaï 

o Pizza 4-seizoenen 

o Pizza tonijn 

- Bestelformulier moet opgesteld worden (14 dec. bestelling doorgeven), afhaaluur 

meegeven (afhalen kan vanaf 15.30 uur) 

- Pizzeria moet gecontacteerd worden, zijn ze beschikbaar op 21 december of 19 

december? Hebben ze voorbeeld bestelformulier? Hoeveel pizza’s kunnen ze aan? 

Véronique neemt dit verder op. 

- Contactgegevens scholen.baldassari@outlook.com / baldassarifoods@hotmail.com 

- Tel: + 32 89 767 567 

 

 

7. Varia 

 
- Fluohoezen voor rugzakken / boekentassen: Wordt verder navraag naar gedaan. 

 

Fluocontrole: Volgende fluocontrole vindt plaats op 23 november. Elene en Sadia zijn 

aanwezig en rozijntjes voor de kleintjes zijn voorzien.  

 
- Kleuterfietsjes van Wesco (loopfietsjes, driewielers) wordt volgende keer geagendeerd. 

- 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/ 
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