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

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 18-04-2017

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

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

Juf Katrien

Gasten:
Volgende vergadering : donderdag 11 mei, 20u30

Agenda____________________________________________
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Tomorrowland
3. Enquête ‘Pimp je Speelplaats’
4. Verkeer dode hoek
5. ‘Leren leren’
6. Beloning fluo controle schooljaar 2016-2017
7. Hapje Stapje 2017
8. Polo’s
9. Holle-wegenwandeling
10. Buiten lesdag
11. Varia

1. Goedkeuring vorig verslag____________________________________________
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Tomorrowland_____________________________________________________
Ouders worden uitgenodigd op een infovergadering waarop ze zich tevens kunnen inschrijven,
aansluitend kunnen ze vrijblijvend een ouderraad bijwonen. Voorrangsregels blijven behouden
voor ouders en schoolteam, de overige plaatsen worden opgevuld met ouders en externen die in
de voorbije jaren ook geholpen hebben. Dirk stuurt kortelings de uitnodiging door.
Er wordt gewerkt in shiften die vooraf vastgelegd worden, en uitgehangen zullen worden aan de
mindervaliden lift.

3. Enquête ‘Pimp je Speelplaats’_________________________________________
Beloning: 50€ voor de aankoop van materiaal voor de speelkoffer
Resultaten worden bekeken in de werkgroep tezamen met de school.

4. Verkeer dode hoek__________________________________________________
Juf Katrien contacteert GEMEX om een truck te leveren om het begrip dode hoek te
demonstreren.

5. ‘Leren leren’________________________________________________________
Els Dammekens heeft bevestigd. Juf Katrien heeft gevraagd om enkele data voorstellen te doen
voor het geven van de infosessies:
o 1 les aan leerlingen van 6de leerjaar
o 1 avond sessie voor ouders en kinderen van 6de leerjaar

6. Beloning fluo controle schooljaar 2016-2017______________________________
Op 3 mei zal er een fluocontrole gehouden worden door Filip, An en Sadia. Dirk zorgt voor een
beloning, +/- 200 stuks voor circa 50€. De beloning voor de fluocontrole schooljaar 2016-2017
wordt een springkasteel: Jungle Track bij Funny Event op donderdag 29 juni (prijs 275€, incl. 21%
btw).

7. Hapje Stapje 2017____________________________________________________
Filip contacteert Pierre Franssens om de parochiezaal te huren op zondag 15 oktober.
An stelt een Doodle op en stuurt rond.

8. Polo’s____________________________________________________________
Tijdens de vergadering worden kleur en maat gekozen: Heather grey, model CGSAF, zeefdruk met
volgende aantallen: XXXL: 1; XL: 2; L: 6; M: 10; S: 6 (totaal 25)
Sadia contacteert Beerendruk voor alternatieve prijsofferte, vergelijkt deze met die van Sjalleman
en bestelt de polo’s volgens de goedkoopste offerte.

9. Holle-wegenwandeling______________________________________________
Dirk heeft een uitnodigingsbrief opgesteld, die kortelings rondgestuurd zal worden.

10. Varia____________________________________________________________
a. De buiten lesdag valt dit jaar op 27 april, de school zal hier aan deelnemen.
b. Er wordt gevraagd om een bericht rond te sturen via Gimme over de kus- en knuffelzone,
met vermelding van de bekostiging door de Ouderraad.

