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

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 07-05-2019

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Dirk, Frank, Wim, Elke, Filip, Martine, Sadia, Ward, Jochen

Gasten:

-

Hanne, Raf
Juf Katrien, Juf Sara, Meester Jonas

Volgende vergadering : 12 juni 2019
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1. Verslag
-

Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd. Dit verslag mag op de
website geplaatst worden.

2. Mededelingen schoolteam
-

In de vergadering werkgroep speelweide kwamen volgende voorstellen aan bod voor de
verbetering speelplaats/speelweide:
o Bepalen van plaats graffiti muur met klimstenen (gedoneerd via Actie Warmste
Week, zal aangebracht worden door Simon Quintens)
o Eventueel aanbrengen van luifel/afdak aan achterzijde school (op oude locatie
boom)
o Fietsenstalling voor kleine fietsjes
o Speelplaatsvloer opnieuw beschilderen bv. fietsparcour, honderdveld, twister,…
o Vervanging houten bank met duurzaam kunststof
o Op termijn eventueel vervanging trein met duurzaam kunststof

3. Tomorrowland
-

Stand van zaken voor wat betreft inschrijving vrijwilligers Tomorrowland:
o Vrijdag 19 juli:13
o Zaterdag 20 juli: 23
o Zondag 21 juli: 16
o Vrijdag 26 juli: 20
o Zaterdag 27 juli: 17
o Zondag 28 juli: 14
De inschrijvingen blijven nog openstaan, een 17-18 tal inschrijvingen per dag zijn gewenst om
laattijdige annulaties op te kunnen vangen.

4. Hapje Stapje
-

De werkgroep stelt voor om Hapje Stapje te laten doorgaan op zondag 20 oktober 2019. De
wandeling zou naar analogie met vorige editie afsluiten op het kerkplein. Martine wordt
opgenomen in de werkgroep.

5. Geocaching
-

Door omstandigheden (verkiezingen, Scouts afsluitingsactiviteit, oproep telling stembureau,
… ) zal de Geocaching activiteit niet doorgaan dit jaar. Er is wel de intentie om deze

activiteit volgend schooljaar op te nemen, een concrete datum wordt binnenkort geprikt. De
vragen die de leerkrachten voorbereid hebben, waarvoor dank, worden hierbij
meegenomen.

6. Fluocontrole
-

Maandag 3 juni zal een volgende fluocontrole plaatsvinden in aanwezigheid van Martine,
Sadia en Jochen. Sadia zoekt een beloning voor 200-210 kinderen, budget max. 50€.

-

Op 20 juni zal de slotactiviteit rond de fluocontrole plaatsvinden, hierbij zullen frietjes
uitgedeeld worden aan de kinderen als beloning voor het dragen van fluo. Er zullen in totaal
6 mensen nodig zijn om te helpen bij deze activiteit: Hanne, Elke, Jochen, Dirk, Wim,
Frank, Martine, Filip, Raf. Wim vraagt na of er bij FarmFrites 60kg frietjes gesponsord
kunnen worden.

7. Financiële rapportering
-

Uitgaven die in 2019 genoteerd werden, zijn afkomstig van de 3 fluo-controles, i.e. 18.75€,
23.31€ en 19.98€.

8. Kandidaturen Ouderraad
-

Aangezien er geen kandidaturen werden ingediend voor de functies voorzitter,
ondervoorzitter, secretaris en penningmeester wordt voorgesteld dat de huidige
aanstellingen (vide infra) voor 2 jaren worden verdergezet. Nadien worden de functies
opnieuw vacant verklaard.
o Dirk: voorzitter
o Filip: ondervoorzitter
o Sadia: secretaris
o Jochen: penningmeester

9. Varia
-

-

-

-

-

Op 23 april vond een infoavond plaats in de Sint-Martinusschool rond het topic ‘sociale
media’. Filip en Sadia waren aanwezig om hun hulp aan te bieden. Een 5-tal ouders van De
Zeppelin namen deel aan deze infoavond. Indien andere nuttige topics bevonden worden
door de school of ouderraad mogen deze zeker meegedeeld worden aan de Ouderraad.
De UHasselt organiseert leerrijke op STEM gerichte infosessies die interessant kunnen zijn
voor de school. Indien er relevante activiteiten in overleg met de school bevonden worden,
kan de ouderraad eventueel busvervoer sponsoren.
De school heeft verzekering afgesloten voor vrijwilligers in het kader van activiteiten in
verband met de school. De stad Herk-de-Stad informeerde de Ouderraad over het bestaan
van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk aangaande een nieuw reglement, verbeterde
polis en nieuw digitaal loket om deze verzekering te regelen.
Op de restaurantdagen van de school was dit jaar geen vegetarische keuzemogelijkheid
opgenomen zoals de voorbije jaren. Dit is louter toevallig tot stand gekomen en volgend
jaar wordt meegenomen.
De slotactiviteit van de Ouderraad tesamen met het schoolteam wordt ingepland op
maandag 10 juni. Een brunch in Bokrijk (Dennenhof/Koetshuis) of Kiewit worden
gesuggereerd. Filip neemt telefonisch contact.

