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

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 07-01-2020

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Dirk, Filip, Jochen, Frank, Raf, Wim, Elene, Ward, Sadia

Gasten:

-

Hanne, Elke, Martine
Juf Katrien, Juf Evi, Juf Sabrina

Volgende vergadering : Maandag 10 februari 2020

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

Verslag
Financiële stand van zaken
Mededelingen schoolteam
Fluocontrole
Activiteiten 2020
Actieplan ‘Afspraken inzake conflicten’
Varia

1. Verslag
-

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

2. Financiële stand van zaken
-

-

Er staat een totaal van 6143,02€ op de rekening van de Ouderraad en er is 143€ in kas. Er
zijn nog 3 facturen te verwachten. Indien de factuur ‘Slotactiviteit 2019’ niet meer komt, wordt
overeengekomen om de betaalde bijdragen niet terug te betalen, gezien de recurrente
jaarlijkse bijdrage vanuit de Ouderraad aan deze activiteit.
Inkomsten Pizza/Pasta-event: 830€.

3. Mededelingen schoolteam
-

Het luizenprobleem is nog niet onder controle, de verpleegster van CLB zal contact opnemen
met de ouders conform het stappenplan.

4. Fluocontrole
-

-

Juf Katrien zal een mededeling maken en versturen via Gimme naar aanleiding van het
uitdelen van de fluovestjes die gesponsord worden door Gaethofs en Garage Haesen. Er
wordt een moment afgesproken waarop de fluovestjes uitgedeeld worden in aanwezigheid
van de sponsors (met ondermeer Inez en Raf).
Er is een fluocontrole gepland aanstaande vrijdag 10 januari in aanwezigheid van Elene, Elke
en Wim.
Slotactiviteit fluocontrole: mogelijke opties Funny-Event, Fun for you events, Action park
Kiewit, ... Er wordt gevraagd om tegen volgende vergadering de mogelijkheden en eventuele
andere suggesties te bekijken.

5. Activiteiten 2020
-

-

Info-avond
voor
ouders,
aanbod
terug
te
vinden:
https://www.vcov.be/aanbod/vormingen/basis-onderwijs. Er wordt gevraagd om tegen
volgende vergadering de mogelijkheden te bekijken.
Geo-caching activiteit gaat door op 22 maart.

6. Actieplan ‘Afspraken inzake conflicten’
-

Juf Katrien heeft het actieplan speelplaats toegelicht, met inbegrip van de afspraken, rode
kaarten en het opvolgsysteem hieromtrent. Er werden vanuit de ouderraad tesamen met het
schoolteam enkele suggesties geformuleerd, die meegenomen zullen worden in de verdere
uitwerking.

