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Ouderraad	De	Zeppelin 

Verslag	van	de	vergadering	van	12-12-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig:  Dirk, Jochen, Ward, Wim, Filip, Sadia 
Verontschuldigd: Raf 
Afwezig:  - 
Schoolteam:  Meester Jonas,  Juf Katrien, Juf Sara 
 
Gasten:  - 
 
Volgende vergadering :  7 februari 2019 20.30 uur 
  
  



 

 

 

Agenda____________________________________________	
 

1. Verslag  
2. Mededelingen schoolteam  
3. Financiën 
4. Pizza Pasta 
5. Fluocontrole 
6. Varia  

 
1. Verslag  

- Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd.  
 
2. Mededelingen schoolteam 

- Geluid in de eetzaal: 
o De school is geen voorstander voor geluidsmeter, het principe dat ze nu hanteren 

begint ook te werken. De kinderen weten dat ze na het gebed stil moeten zijn en 
eten. Als dit vlug gaat, kunnen ze ook sneller naar buiten. Gemiddeld duurt dit 20 
min. Vooral de stoelen maken het meeste lawaai.  

 
3. Financiën  

- De begroting 2019 werd opgemaakt. De inkomsten zijn voldoende om de uitgaven (Fluo 
controle, fruit op school, welkomstkoffie, VCOV lidgeld, leren groeien, infoavonden voor 
ouders) te bekostigen. 

- De balans 2018 werd opgemaakt, na betaling van de verwachte facturen zal het jaar 
positief afgesloten kunnen worden. Voor het event ‘Hapje Stapje’ zijn we uit de kosten 
gekomen en konden we licht positief afsluiten.  

 
4. Pizza Pasta 

- Pizza Pasta vindt plaats op 18 december 2018. Er werden 395 pizza’s/pasta’s besteld via 
75 inschrijfformulieren. Dit komt in grote lijnen overeen met de 411 pizza’s/pasta’s die vorig 
jaar besteld werden. 

- Volgende personen komen helpen, aanwezigheid gewenst vanaf 15.15 uur in De 
Parochiezaal: Jochen, Dirk, Filip, Wim, Sadia. 

 
5. Fluocontrole  

- Controlemoment 9 januari 
- Volgende personen komen helpen: Dirk, Jochen, Filip en Sadia 
- Filip kijkt voor beloning: doosjes rozijnen 

 
6. Varia  

- Fluohesjes via sponsoring: Uit een eerste lezing van de relevante juridische teksten blijkt 
hier geen bezwaar tegen. Juf Katrien vraagt na bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur of dit 
effectief kan. 

- Het gewicht van boekentassen kan oplopen tijdens de examenperiode, indien hier  evt. 
rekening mee gehouden kan worden bij de aankoop van nieuwe boeken zou dit mooi zijn. 
De kwaliteit van het didactisch materiaal staat uiteraard voorop.  


