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Ouderraad	De	Zeppelin 

Verslag	van	de	vergadering	van	12-06-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig:  Dirk, Ward, Wim, Elke, Hanne, Raf, Filip, Martine, Sadia, Jochen 
Verontschuldigd: Frank, Wim, Martine 
Afwezig:  - 
Schoolteam:  Juf Katrien, Juf Wendy, Juf Vanessa 
 
Gasten:  - 
 
Volgende vergadering :  --- nader te bepalen, Dirk stuurt voorstel uit --- 
  
  



 

 

 

Agenda____________________________________________	
 

1. Verslag  
2. Mededelingen schoolteam  
3. Financiële stand van zaken 
4. Slotactiviteit fluocontrole 
5. Tomorrowland 
6. Activiteiten ouderraad schooljaar 2019-2020 
7. Varia 

 
1. Verslag 

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

2. Mededelingen schoolteam  
- Volgend jaar zullen er 4 conferentiedagen plaatsvinden ipv 3, de extra dag zal gepland 

worden voor het uitwerken van het werkplan aangaande taalbeleid.  
 

3. Financiële stand van zaken 
- De uitgaven in de maand juni bedroegen 165€ (ikv slotactiviteit ouderraad en schoolteam) 

en 53€ (ikv fluocontrole waterpistooltjes). 
  
4. Slotactiviteit fluocontrole  

- Donderdag 20 juni zal de jaarlijkse traktatie plaatsvinden van de Ouderraad voor de kinderen 
voor het dragen van fluo. Doorgaans draagt 90% van de kinderen fluo. Eetmoment: 

o 11.30 uur: kleuters 
o 11.40 uur: 3de en 4de leerjaar (via auto) 
o 12.10 uur: 1ste en 2de leerjaar 
o 12.30 uur: 5de en 6de leerjaar 

 
5. Tomorrowland 

- Stand van zaken voor wat Tomorrowland: voor elke dag zijn 14 mensen ingeschreven. 
Doorgaans zijn er 2 reserve/dag voor het opvangen van laattijdige annulaties. 

- Wijziging tov voorgaande jaren: elke vrijwilliger heeft recht op max. 1 T-shirt per weekend, 
Dirk past website aan en stuurt nog informatie door. 

 
6. Activiteiten ouderraad schooljaar 2019-2020  

- Infoavond ‘Leren groeien’ (605€ btw incl), zal naar analogie van de voorbije jaren 
georganiseerd worden voor zowel de kinderen van het 6de leerjaar als de ouders van het 
eerste en zesde leerjaar. Dirk neemt contact met de lesgeefster en meester Jonas voor het 
inplannen hiervan. 

- Koffieklets maandag 2 september 
o Zondagavond 1 september (21.00 uur): Filip controleert met Pierre of zaal vrij is en 

haalt sleutel af, Sadia stuurt reminder uit rond 15 augustus 
o Maandag 2 september (8.30 uur): Jochen, Dirk, Elke, Hanne, Sadia 
o Sadia haalt koekjes, melk, … 

- Hapje Stapje zondag 20 oktober 
- Pizza Pasta dinsdag 17 december: Filip neemt contact op met Baldassari 
- Geocaching zondag 22 maart   

 



 

 

 
7. Varia 

- De eventuele sponsoring van fluovestjes wordt aanstaande maandag 17 juni behandeld op 
de Schoolraad.  

- De verdeling van de klassen voor schooljaar 2019-2020: het 1ste leerjaar wordt 3 
voormiddagen opgesplitst, het 3de leerjaar krijgt 3 voormiddagen ondersteuning. Een 
containerklas wordt gesuggereerd als optie, doch dit dient bekostigd te worden vanuit het 
schoolbestuur. Echter neemt dit ook veel plaats weg van de speelplaats, ten koste van plaats 
om te spelen voor de kinderen.  

- De foto’s van de schoolfotograaf werden minder bevonden tov voorgaande jaren: klasfoto’s 
waarbij veel kindjes gesloten ogen hadden, donkere achtergrond, … 

- Voor de kleutertjes worden 2 oudercontacten per jaar voorzien, ook voor de instappertjes na 
Pasen.  

- Op woensdag 26 juni organiseert de school een receptie voor de afzwaai van de kinderen 
van het zesde leerjaar en hun ouders in de parochiezaal. Raf, Filip en Elke van de Ouderraad 
zorgen voor de bediening, aanwezigheid omstreeks 18.30-21.30 uur.  


