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

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 15-02-2017

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Dirk, Ward, Bart, An, Frank, Sadia (verslag)
Gracy, Petra, Veronique, Filip,
/

Juf Gerda

Gasten:
Volgende vergadering : dinsdag 7 maart, 20u30

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

Goedkeuring vorig verslag
Mededelingen van het schoolteam
Werkgroep ‘Pimp je Speelplaats’
Slotactiviteit ouderraad schooljaar 2016-2017
Polo’s
Fluocontrole
Tomorrowland
Activiteiten Ouderraad 2017-2018
Varia

1. Goedkeuring vorig verslag____________________________________________
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Mededelingen van het schoolteam_____________________________________
-

Er moet een nieuwe datum gezocht worden voor de planning van een gezamenlijke
vergadering ivm ‘Pimp je speelplaats’.
De vraag wordt gesteld of de ouderraad mee kan helpen bij de restaurantdagen die doorgaan
op 25 en 26 maart 2017.

3. Werkgroep ‘Pimp je Speelplaats’_______________________________________
-

-

De drainering mag geplaatst worden en aangesloten op de rioleringsbuis in de
Zwarteveldstraat. Bij navraag door Juf Katrien bleek er reeds een buis te liggen die aangesloten
is op de riolering, er moet nagekeken worden waar de uitmonding van de buis precies ligt.
Er zal een nieuwe vergadering van de werkgroep van de ouderraad ingepland worden, An stelt
hiertoe een Doodle op.
De gemeente zal gecontacteerd worden ivm inkorten haag.
De ouders zullen betrokken worden bij het project via enquête, foto’s, … wat kan via Google.

4. Slotactiviteit ouderraad schooljaar 2016-2017___________________________
-

-

Er word gekozen voor de Hollewegenwandeling met gids op 05/06/2017 omstreeks 13.30 uur.
De kostprijs is 45€ met gids ongeacht groepsgrootte (duur 2u30). Achteraf kan een
Reinvoartpannekoek (obv boerewormkruid) en chocomelk of streekdrank verkregen worden.
Optioneel: bezoek aan museum 5€/persoon met gids incl. drupke (duur 1u15). Sadia bevestigt
de activiteit nog.
Inschrijvingen via Google

5. Polo’s _____________________________________________________________
Volgende vergadering brengt Sadia enkele polo’s mee van ‘Sjalleman’ om kleur en maat te kiezen.
Sadia bekijkt met Juf Katrien of het schoolteam ook polo’s wenst.

6. Fluocontrole________________________________________________________
Vrijdag 24 februari 2017 zal een fluocontrole plaatsvinden. Bart helpt bij de fluocontrole, alle
andere leden van de ouderraad wordt gevraagd om na te kijken of men kan helpen.
Als beloning voor het behalen van de quota’s voor de fluocontrole zal in de laatste week van juni
een springkasteel gehuurd worden. Sadia bespreekt de datum hiervoor met Juf Katrien en legt
contact met Funny Event. Een springkasteel waar min. 25 leerlingen op kunnen op 29 juni.

7.Tomorrowland_______________________________________________________
De ouderraad zal in 2017 opnieuw vrijwilligerswerk verrichten op Tomorrowland, ditmaal
gedurende 2 weekends met name op 21, 22, 23 en 28, 29, 30 juli. Dirk bevestigt dit aan de
organisatie en zal ditmaal schema’s opstellen waarbij de namen van vrijwilligers ingevuld worden
voor elk shift van 2 uren met aanduiding van locatie.

8. Activiteiten Ouderraad 2017-2018_______________________________________
Koffie - 1 september 2017
Hapje Stapje 2017 – 15 oktober 2017
Spaghetti avond – 21 december 2017
Leren leren - Els Dammekens werd bevestigd voor de activiteiten rond ‘Leren leren’. Juf Katrien
spreekt verder af met Els Dammekens, concrete datum werd nog niet vastgelegd.

9. Varia______________________________________________________________
a. Schoolraad vraagt aan de ouderraad wat de bevindingen zijn om de schooltijden aan te
passen aan onderstaand schema. Momenteel heeft men in de voormiddag 3,5 lestijden,
hetgeen niet ideaal is voor het doceren van hoofdvakken (meestal in de voormiddag). Op
volgende vergadering zal het standpunt van de ouderraad verder uitgewerkt worden.
Voorstel:
Voormiddag: 8:40-12.15 – 4 lestijden
Middagpauze: 12.15-13.15
Namiddag: 13.15-15.35
Opmerking: op vrijdag blijft de laatste lestijd tot 15.00 uur duren
b. Via SOS Kinderdorpen kan je een ‘kus en knuffelzone’ laten schilderen gebaseerd op de

actie ‘een kind kan maar groeien als het af en toe een knuffel krijgt’. Deze zone geeft voor
kinderen duidelijker aan waar afscheid genomen kan worden van de ouders. Het idee
wordt goed bevonden en er zal verder contact opgenomen worden.
c. Gevaarlijke verkeerssituatie wanneer ouders stoppen op het verkeersplateau om kinderen
uit te laten stappen blijft voortduren. Het idee is om geplastificeerde affiches te maken
met de vermelding ‘Hier uitstappen mag niet’ alsook enkele geplastificeerde affiches met
kinderen/kinderen die uit een voertuig stappen
d. Het schoolfeest gaat normaliter door op vaderdag, zondag 11 juni 2017. Dit zou eventueel
verschoven kunnen worden naar zaterdag 10 juni 2017, doch dit ligt momenteel nog niet
vast.
e. Volgend jaar (mei 2018) zullen de kinderen een circusopvoering geven. Er wordt gevraagd
of de ouderraad, naar analogie van een eerdere editie, popcorn en drankjes zal verkopen.
Andere ideeën?

