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

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 08-11-2016

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Dirk, Frank, Ward, Filip, Veronique
An, Petra, Gracy

Gasten:

Mevr Els Dammekens (Leren-Leren)

--juf Katrien, meerster Jonas, juf Shari, juf Greet

Volgende vergadering : dinsdag 29 november ‘16, 20u30

Agenda__________________________________________
-

-

Leren-Leren
Mededelingen schoolteam
+ aankoop voor school
- mogelijkheden
- ouders / kinderen mee beslissen?
Evaluatie Hapje Stapje
Fluo controle: wanneer, beloning einde leerjaar
Verslagen advalvas
Spaghetti avond voorbereiding
Werkgroep speelplaats

1. Gastspreker Leren-Leren__________________________________________
Els Dammekens kwam zich voorstellen nav onze zoektocht naar een nieuwe vormingswerker rond
Leren-leren. Na introductie is het voorstel om sessies Leren Leren in kleinere groepjes te geven om
meer betrokkenheid en effectiviteit te bereiken.
- Kinderen binnen de schooluren bereiken owv de info te kunnen bieden aan àlle kinderen.
- Ook ouders per school uitnodigen en informeren owv de grootte van de groep beperkt te
houden en daardoor extra toegankelijk te zijn voor iedereen.
Mevrouw Demmekens maakt een voorstel.
Voorstel om deze vorming niet te laat in het schooljaar te plannen, waardoor leerkrachten zo veel
mogelijk kunnen verder bouwen op vorming.

2. Schoolteam ____________________________________________________
Nav nieuwe aanpak rond Sociale Vaardigheden ontwikkelen bij kinderen, is er bijpassend
speelplaatsmateriaal waar school interesse in heeft. Maar de prijs per toestel/item is nogal duur.
Vraag ouderraad: is er een lange termijn visie rond het speelplaats beleid? Voorstel om eerst visie
hierrond te ontwikkelen, en gewenste investeringen af te toetsen aan vooropgesteld beleid.
Vraag 2: wat met reeds aangekocht speeltoestel? Wordt niet maximaal gebruikt, zeker niet door
lagere schoolkinderen (kleuters gaan voor?) maar is niet de bedoeling. Voorstel om te kijken wat men
wil met speelplaats en/of speelweide, en in functie daarvan oplossingen zoeken. Bvb. Drainage
speelweide.
Frank stuurt info door ivm een studiedag rond ontwikkeling visie speelplaats ed.

3. Evaluatie Hapje-Stapje____________________________________________
e

Was succes. Voorstellen leveren voor toekomst. Volgend jaar 2 editie?
Voorstellen mogen ingediend worden.

4. Spaghetti 22/12__________________________________________________
Staat op agenda volgende keer, maar er is alvast een bijkomende trekker nodig. Filip maakt zich vrij
om alvast mee de inkopen bij Hanos te doen.
Poster (A3) en inschrijvingsformulieren worden opgemaakt.

5. Fluo Controle ___________________________________________________
Dirk stuurt Doodle rond voor nieuwe datum. Gadgets zijn in orde (via sponsor).

6. Verslagen ____________________________________________ _________
Verslagen van de vergadering van de ouderraad moeten volgens info-vergadering van 24/10 van
VCOV ook kenbaar gemaakt worden aan àlle ouders.
Verslagen worden on-line geplaatst en eventueel ad valvas opgehangen (buiten tegen muur).

Volgende vergadering: dinsdag 29/11

