VZW KB en BLOH – Diestsesteenweg 11, 3540 Herk-de-Stad

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 31-05-2016

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Gracy, Dirk, Petra, Frank, Veronique, Ward, Bart, Sadia, Liesbet
An, Filip,

Gasten:

---

Katrien, Jonas, Emmily

Volgende vergadering : nog te bepalen, 20u30

Agenda____________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mededelingen schoolteam
Evaluatie frietjes/fluo
Evaluatie slotactiviteit
Planning vergadering & activiteiten volgend schooljaar
Financiële situatie einde schooljaar
Tomorrowland
Inhuldiging speeltoestel tijdens schoolfeest
Plannen data werkgroepen
Varia

1. Mededelingen schoolteam ____________________________________________




Traktatie frietjes werd heel goed onthaald
Op 29/6 hulp gevraagd voor receptie van 6de leerjaar om 19u
Volgend jaar doet de school opnieuw mee met verkeersacties zoals bv Helm op – Fluo top

2. Evaluatie frietjes/fluo_________________________________________________




60kg frieten
Minstens 6 helpers nodig
Praktisch niet haalbaar om ook vlees toe te voegen

3. Evaluatie slotactiviteit_________________________________________________




Locatie was goed gekozen - ontbijt was heel goed verzorgd
Moeilijk om met elkaar te spreken omdat de tafels dicht op elkaar stonden
Duidelijker afspreken rond wie er mee wenst te wandelen

4. Planning vergaderingen & activiteiten volgend schooljaar____________________



Vergaderingen blijven maandelijks telkens op een andere dag in de week
Activiteiten
o 1/9 ’s ochtends koffie voor de ouders
 31/8 klaarzetten: Petra/Gracy/Véronique
 1/9: Dirk/Bart/Véronique
o 16/10 Degustatie wandeling “Hapje-Stapje”
 Werkgroep nog samenkomen om concrete afspraken te maken
o 22/12 Spaghetti-avond
o Datum in Mei - vrachtwagen met dode hoek (voor 5de en 6de)
 Evt in de week van Sam de Verkeersslang
o Slotactiviteit 4/6 (datum tbc) ontbijt met wandeling
o Een extra activiteit toneelvoorstelling voor kinderen rondom communicatie.
 Katrien gaat na of er voorstellingen bestaan die hierbinnen passen

5. Financiële situatie einde schooljaar______________________________________



Alle scholen hebben bijdrage Leren-leren betaald
Ca. 2800€ in totaal beschikbaar

6. Tomorrowland_______________________________________________________



Bevestiging van organisatie ontvangen
Planning wordt verder uitgewerkt door Dirk en nadien gecommuniceerd

7. Inhuldiging speeltoestel tijdens schoolfeest_______________________________


Tijdens pauze van schoolfeest aankondigen dat het nieuwe speeltoestel ingehuldigd werd
(Katrien)

8. Plannen data werkgroepen_____________________________________________



Herbekijken huishoudelijk reglement – datum bepalen via doodle (Dirk)
Werkgroep Hapje-Stapje – datum bepalen via doodle (Liesbet)

9. Varia______________________________________________________________




Gimme kalendar synchronisatie en timing van communicatie herbekijken
Flyers enkel van de regio Halen/Herk-De-Stad uitgeven – geen commerciële activiteiten
Tijdens de info-avonden aan het begin van het schooljaar zal men ook de werking rond
communicatie & de aanpak van de school rond pestgedrag verduidelijken

