VZW KOHH – Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 18-03-2019

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Dirk, Frank, Filip, Wim, Raf, Elke, Hanne, Martine, Sadia, Ward

Gasten:

-

Jochen
Juf Katrien, Juf Greet

Volgende vergadering : 7 mei 2019
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Verslag
Mededelingen schoolteam
Stand van zaken financiën
Kandidaturen Ouderraad
Geocaching activiteit
Fluocontrole
Werkgroep Speelplaats
Varia

1. Verslag
-

Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd. Dit verslag mag op de
website geplaatst worden.

2. Mededelingen schoolteam
-

-

De leerlingen van het zesde leerjaar zullen bij het behalen van de eindtermen een
getuigschrift verkrijgen. Indien niet alle eindtermen behaald worden kan geen getuigschrift
bekomen worden. Eerder werd in de pers meegedeeld dat men onder deze condities alsnog
een getuigschrift kon verkrijgen met vermelding welke doelen behaald werden. Doch hier
werd geen goedkeuring voor gegeven door de Vlaamse Overheid. De leerlingen van het
zesde leerjaar kregen een infobriefje hieromtrent mee, en het schoolreglement zal conform
aangepast worden.
In de loop van de volgende weken zal er gewerkt worden rond het thema ‘Gezonde
brooddoos’. De leerkrachten zullen voorbeeldjes geven hoe op een gezonde en leuk manier
een invulling gegeven kan worden van de brooddoos. Informatie hierover volgt nog.

3. Stand van zaken financiën
-

Geen mededelingen

4. Kandidaturen Ouderraad
-

De functies van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris worden vacant gesteld. Personen
die hun kandidatuur wensen in te dienen, kunnen dit doen voorafgaand aan volgend overleg.
Op deze volgende vergadering zal een stemming georganiseerd worden omtrent de
toekenning van deze functies. De functies van penningmeester wordt niet vacant gesteld,
deze werd in het afgelopen kwartaal reeds overgedragen naar Jochen.

5. Geocaching activiteit
-

-

Zondag 26 mei 2019 wordt een geocaching activiteit georganiseerd door de ouderraad met
vertrek tussen 13-14 uur. Thema is ‘Zoektocht naar de schat van ‘De Zeppelin’. De
wandelingen met zoekopdracht bedragen 2-6 km en worden georganiseerd met
zoekopdrachten voor kleuters, leerjaar 1-3 en leerjaar 4-6. Flyers worden verspreid in de
week van 23 april.
Aan de school wordt gevraagd om:
o de speelweide en de wc’s te openen en de ruimte onder het afdak te mogen
gebruiken;
o 5 vragen per leerjaar of 3 vragen/opdrachten per kleuterklas opstellen waarbij de
oplossing resulteert in het verkrijgen van de coördinaten (zie documentatie), met
indiening bij voorkeur tegen 5 april. Juf Katrien verzamelt de vragen en mailt door
naar ouderraad@dezeppelindonk.be

6. Fluocontrole
-

-

Op de voorbije fluocontrole had ongeveer 90% van de kinderen hun fluohesje/fluohoes bij.
Er wordt opgemerkt dat het meest frequent fluo niet wordt aangedaan bij de groep van de
oudere kinderen.
De volgende fluocontrole zal plaatsvinden op 24 april 2019, hierbij zullen Elke, Filip, Hanne,
Martine en Dirk aanwezig zijn. Filip kijkt voor een beloning voor 200-210 kinderen.
De schoolraad zal gevraagd worden of eventuele sponsoring voor het bekostigen van
fluohesjes van de leerlingen kan. Van zodra men een formeel antwoord bekomt, kan men
eventueel verdergaan tot samenwerking met de bedrijven die aangegeven hebben dit te
willen sponsoren.
Op 20 juni zal de slotactiviteit rond de fluocontrole plaatsvinden, hierbij zullen frietjes
uitgedeeld worden aan de kinderen als beloning voor het dragen van fluo. Er zullen in totaal
6 mensen nodig zijn om te helpen bij deze activiteit.

7. Werkgroep Speelplaats
-

Werkgroep ‘Speelplaats’, Juf Katrien prikt een nieuwe datum voor een opvolgvergadering.
o Doel: inrichting van de speelplaats en de speelweide teneinde deze attractiever te
maken voor de kinderen
o Vrijwilligers: Raf, Dirk en Sadia

8. Varia
-

Op 23 april zal een infoavond georganiseerd worden voor ouders van lln. 6de leerjaar met
topic ‘sociale media’. Er wordt gevraagd om de zaal mee helpen klaar te zetten, Filip en Sadia
neemt dit op.

