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

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 12-09-2019

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Dirk, Ward, Wim, Elke, Raf, Martine, Jochen, Frank, Elene, Sadia

Gasten:

-

Hanne, Filip, Igino
Juf Katrien, Juf Brenda, Juf Linda

Volgende vergadering : Maandag 14 oktober 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
-

-

Klemtonen schooljaar 2019-2020
o ZILL:
▪ De meeste vakken zullen volgens het nieuwe leerplan gegeven worden.
▪ Een digitale agenda zal gebruikt worden, gekoppeld aan de doelen van het
nieuwe leerplan.
o Taalbeleid zal dit jaar ook uitgewerkt worden
o Het nieuwe leerplan zwemmen beschrijft dat het beter is om het jongere kind te leren
zwemmen, bijgevolg zal de leeftijd waarop kinderen met de school gaan zwemmen
naar beneden gehaald worden. In de toekomst zal elk kind gedurende 1.5 jaar
zwemmen krijgen. Er wordt gestreefd om dit op termijn in te richten tijdens het 2de
en 3de leerjaar. Momenteel worden overgangsmaatregelen gepland zodat elk kind
1.5 jaar kan zwemmen. Voor dit schooljaar werd volgende reeds in de planning
opgenomen: het 3de leerjaar gaat een volledig schooljaar zwemmen, het 4de leerjaar
het 1ste semester, het vijfde leerjaar het 2de semester. Voor het 6de leerjaar kijkt Juf
Katrien na wat ingepland kan worden. Ook de volgende schooljaren werden reeds
gepland (hier niet opgenomen).
o Gezondheidsbeleid via ‘De tip van Flip’ wil de school kinderen en ouders inspireren
om een gezonde lunch mee te brengen naar school, alsook tips & tricks aanreiken.
De informatie zal verspreid worden via Gimme.
Luizenalarm: Vorig schooljaar is er quasi een volledig jaar luizenalarm geweest, momenteel
is het alarm opnieuw van kracht. Luizen blijven een aanhoudend probleem dat moeilijk aan
te pakken lijkt. De school vraagt of ze samen met alle ouders dit probleem kan aanpakken
en vraagt om luizenzakken aan te kopen. In overleg met de school wordt een protocol en
een getrapt stappenplan uitgewerkt om luizen te bestrijden met volgende aandachtspunten
(1) algemene brief via Gimme/specifieke klas; 2) periode afwachten om na te gaan of
luizenprobleem verholpen is; 3) persoonlijk aanspreken van de ouders; 4) maatregelen die
de school neemt. De school zal dit stappenplan bekend maken aan de ouders.

3. Financiële stand van zaken
-

In de maanden juli en augustus werden de inkomsten van Tomorrowland ontvangen, de
uitgaven bedroegen 567€ (bijdrage ouderraad-fruit) en 12.57€ (koffieklets begin schooljaar).
Gezien de luizenproblematiek wordt er overgegaan tot de aankoop van 2 elektrische
luizenkammen en de aankoop voor 50 luizenzakken, zodat de problemen op school ook mee
aangepakt kunnen worden. Juf Brenda en Juf Katrien kijken samen voor de aankoop, de
ouderraad draagt de kosten hiervoor.

4. Slotactiviteit fluocontrole
-

Evaluatie frietjes, het event op zich was prima maar was gepland in een drukkere week.
Verder geen opmerkingen.

5. Evaluatie Tomorrowland
- Aan de hoofdingang was de ramp voorzien voor de mindervaliden met rolstoel gesitueerd
aan het meest drukke gedeelte. Daarnaast werd de helling erg steil gevonden en relatief
smal (2 meter ongeveer, zeker gelet op de locatie).
- Eventueel extra bescherming voorzien voor vrijwilligers in geval van regen en zon, zeker
onderaan de trap.

6. Evaluatie Koffieklets
-

Een iets mindere opkomst ten opzichte van voorgaande schooljaar.
Te ondernemen acties:
o Affiches koffieklets reeds ophangen het weekend dat voorafgaat aan de koffieklets.
o Aan de schoolpoort enkele leden van de ouderraad vragen die mensen uitnodigen
naar de koffieklets op de eerste schooldag.

6. Evaluatie receptie afzwaaien 6de leerjaar
-

Indien er buiten een receptie gegeven wordt, is het beter om 4-5 personen te voorzien. 3
personen is wat weinig.

7. Hapje stapje
-

-

Hapje stapje gaat door op zondag 20 oktober.
Volgende week vrijdag is een nieuwe werkgroepvergadering belegd en zal de dagplanning
gemaakt worden, m.i.v. bepaling stopplaatsen
Werkgroep: Dirk, Hanne, Martine, Wim, Ward

8. Activiteiten ouderraad schooljaar 2019-2020
-

Infoavond ‘Leren groeien’ (605€ btw incl), zal naar analogie van de voorbije jaren
georganiseerd worden voor zowel de kinderen van het 6de leerjaar als de ouders van het
eerste en zesde leerjaar.
o In de klas wordt info gegeven aan de kinderen op 11 oktober. Van 10.45-12.00 uur
kan er iemand van de ouderraad eventueel meehelpen. Totnogtoe hebben zich geen
kandidaten gemeld, eventueel kan meester Jonas dit opvangen.
o Op 21 oktober worden de ouders uitgenodigd van het 6de leerjaar samen met hun
kind, alsook de ouders van het 1ste leerjaar omstreeks 19.30 uur in de parochiezaal
voor een infosessie aangaande ‘leren groeien’.

9. Fluohesjes
-

Raf doet navraag of de fluohesjes aangekocht kunnen worden via sponsoring.

10. Werkgroep Speelplaats
-

Juf Katrien contacteert Meester Jonas en Juf Sara en neemt de werkzaamheden terug op
tesamen met de ouderraad.

11. Varia
-

-

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om de kinderen opnieuw bekend te maken met het
begrip ‘dode hoek’ tijdens een praktische training waarbij een vrachtwagen aanwezig is. Juf
Katrien doet verder navraag.
Via Gimme werd gemeld dat men niet mag parkeren aan de schoolpoort om de eigen
kinderen uit te laten stappen, daar dit aankomende fietsers en voetgangers in een gevaarlijke

-

-

situatie brengt.
Facebook kan helpen om ouders op de hoogte brengen van oa. eventuele later aankomstuur
bij ondermeer schooluitstappen. Het is handig om dit reeds in de infobrief in het kader van
een schoolactiviteit mee te geven, zodat de ouders dit infokanaal opvolgen voor eventuele
wijzigingen.
Dit jaar valt de lerarendag op 5 oktober, in sommige scholen wordt er een ontbijt
georganiseerd, doch ditmaal valt het op een zaterdag.
Pizza Pasta event: dinsdag 17 december is bevestigd.
Geocaching event: zondag 22 maart is nog niet bevestigd.

