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

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 13-12-2017

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Dirk, Filip, Frank, Ward, An, Jochen, Elene, Véronique, Koen, Sadia

Gasten:

-

Gracy
Juf Annelies, Meester Jonas, Juf Katrien

Volgende vergadering : 23-01-2018 om 20.30 uur

Agenda____________________________________________
- verslag vorige vergadering
- kerstevent voor Donk
- mededelingen schoolteam
- pizza/pasta verkoop
- leren groeien
- varia:
* speelweide
* zwemmen
* klusjesman

1. Verslag
Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd en mag online geplaatst worden.

2. Kerstevent voor Donk
Volgend idee wordt gelanceerd door Koen H.: kunnen we de kerstwandeling van weleer nieuw leven
inblazen, doch ditmaal beperkt voor de mensen van Donk, zodat alle Donkenaren terug
samenkomen rond de kerstperiode. Kunnen we samen met de verenigingen van Donk en de school
iets organiseren? Kunnen de kinderen zelf iets knutselen, bv. lampion?
 Mark Vanleeuw kan gecontacteerd worden hiervoor. Koen bekijkt welk concept: centraal goed
doel of ten voordele van de deelnemende verenigingen? Welke verenigingen, contactpunten?
 Kan er dit jaar al gewerkt worden aan extra kerstsfeer in Donk, bv. de kinderen nu reeds de
lampion laten knutselen die buiten geplaatst kunnen worden.

3. Mededelingen van het schoolteam
/

4. Pizza/pasta verkoop
De bestellingen lopen goed binnen. In principe was 13/12 de laatste datum om te bestellen, doch
bestellingen moeten pas tegen 15/12 doorgegeven worden. Véronique zal de bestelling en het
schooladres doorbellen, vragen om factuur te maken en om tegen 14.30 uur te leveren. Afhalen
kan vanaf 15.30 – 18.30 uur. Contactgegevens scholen.baldassari@outlook.com /
baldassarifoods@hotmail.com; tel: + 32 89 767 567
Filip zorgt nog voor een evaluatieformulier met vermelding dankjewel, dat met de afhaling
meegegeven kan worden. Sadia zorgt ervoor dat de pijlen aanwezig zijn.
Taakverdeling:
15.30-16.30: Ward, Elene, Filip, Dirk
16.30-18.30: Ward, Elene, Filip, Dirk, Sadia

4. Leren groeien
Appreciatie volgens:
- leerkrachten: tweejaarlijkse sessie voor 5 en 6 mogelijk?
- ouderraad: eventueel openstellen voor ouders van 1 en 2?
- ouders van 6: ouders waren positief
Er wordt voorgesteld om dit jaarlijks te organiseren in twee sessies. De eerste sessie zou
georganiseerd worden voor de kinderen van het 6de leerjaar en de tweede sessie voor de kinderen
van het zesde leerjaar en de ouders van het eerste en zesde leerjaar. Het eerste event wordt
gevraagd om voor de herfstvakantie plaats te vinden, het tweede event na de herfstvakantie. Dirk
neemt contact op voor nieuwe data schooljaar 2018-2019.

5. Varia
-

Speelweide lijkt droger, drainage lijkt te werken. Haagjes zullen geplant worden in het
voorjaar. Er worden momenteel prijsoffertes aangevraagd aangaande houten bankjes,
snoeien van hagen. Verder vraagt Juf Katrien de status op van het aanvraagdossier voor
subsidies ‘Pimp je Speelplaats’ aan Juf Sara.

-

Zwemmen zal volgend schooljaar terug opgenomen worden. Voorheen werd dit
georganiseerd in het 3de en 4de leerjaar. Het schoolteam zal onderling overleggen of deze
timing behouden blijft of dat er geschoven wordt naar het 4de en 5de leerjaar.

-

Is het mogelijk om een klusjesman voor de lagere scholen aan te werven? Deze vraag
werd reeds doorgestuurd naar het schoolbestuur. Bij het einde van boekjaar 2017 zal er
gekeken worden naar wat er mogelijk is hieromtrent.

-

De nieuwe data voor de vergaderingen 2018 zullen doorgestuurd worden door Dirk.

