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Ouderraad De Zeppelin 

Verslag van de vergadering van 12-11-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig: Dirk, Jochen, Frank, Ward, Raf, Sadia 

Verontschuldigd: Filip, Wim, Juf Katrien 
Afwezig: - 
Schoolteam: Meester Eric,  Juf Emily 
 
Gasten: - 
 
Volgende vergadering :  12 december 2018 20.30 uur 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

1. Verslag  
2. Mededelingen schoolteam  
3. Leren groeien 
4. Infosessies samen organiseren 
5. Evaluatie Hapje Stapje 
6. Pizza Pasta 
7. Fluo beloning 
8. Begroting 2019 
9. Verkoop goals 
10. Varia - Fluohesjes 

 

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

 

2. Mededelingen schoolteam 
- ‘Te Luid’: Er werden inmiddels offertes opgevraagd ikv geluidsmonitoring in de klas,            

eetzaal, bus. Dit dossier wordt verder opgevolgd. 
 
3. Leren groeien  

- Naar analogie met vorig jaar werden er 2 sessies leren groeien gegeven: één infosessie              
vindt plaats in de klas, één wordt ‘s avonds georganiseerd voor de kinderen tezamen met               
de ouders. Vorig jaar was er een talrijke opkomst, dit jaar was de opkomst beduidend lager,                
met name de helft van ouders is langsgekomen. Er waren ook enkele ouders aanwezig van               
kinderen van het eerste leerjaar. 

 
4. Infosessies samen organiseren 

- De Ouderraad Sint-Martinus Herk-de-Stad heeft de vraag gesteld om samen infosessies           
voor ouders te organiseren en kosten te delen. Mogelijke onderwerpen zijn: sociale media,             
cyberpesten, internet & privacy. Dirk deelt mee dat de Ouderraad De Zeppelin            
geïnteresseerd is in dit initiatief. 

 

5. Evaluatie Hapje Stapje  
- Gezellige wandeltocht met evenveel deelnemers ten opzichte van de voorbije jaren. 
- Verbeterpunten: Hoeveelheden mogen iets ruimer berekend worden, wandelroute volledig         

autoluw houden is nog net iets aangenamer om te wandelen. 
- Hapje Stapje: 20 oktober 2019, Dirk vraagt na om de zaal te reserveren. 

 
6. Pizza Pasta 

- Pizza Pasta vindt plaats op 18 december 2018. Filip heeft de flyer reeds opgemaakt, Pizza               
tonijn wordt vervangen door Surf & Turf, uiterste inschrijfdatum is 10 december 2018. Filip              
zal de bestelling doorgeven aan Baldassari. 
 

 



6. Fluo beloning 
- Volgende fluo-controle: in januari 
- Einde schooljaar: donderdag 20 juni frietjes  

Sadia neemt contact met Juf Katrien om te bekijken of deze datum past. 
 

7. Begroting 2019 
- Jochen wordt gevraagd om de begroting 2019, volgens kalenderjaar op te maken.  

 
8. Verkoop goals 

- De 2 goals worden aan het schoolteam verkocht aan 100€/stuk. 
 
9. Varia - Fluohesjes 
Garage Haesen wil eventueel sponsoring voorzien in de vorm van fluohesjes en            
-boekentas/rugzakhoezen voor de kinderen met bedrukking logo Haesen.  
 
 


