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Vergadering Ouderraad 

Datum Woensdag 23/3/2022 

Aanwezig 
Richard, Evy, Marleen, Liesbeth, Valerie, Brenda, Joke, Koen, Wendy, 
Sandra, Katrien, Sarah  

Verontschuldigd Ann, Kelly 

 
 

1 Carnaval 

 

- De masked singer viel in de smaak bij de kinderen 

- Hotdogs zijn niet gemist geweest 

 

 

2 Sobere maaltijd 

 

- Volgende week donderdag 31/3/2022 

- Brief wordt deze week meegegeven 

- Prijs is wat opgedreven (2€ voor soep met boterham en rijstkoek) 

- Soep nog bestellen bij soepboer → aantal leerlingen nog doorgeven (Marleen heeft een lijst): 

   * voor Steenoven een aparte box 

   * het brood: nog eens navragen bij Verdi hoeveel sneden in 1 brood zitten. 

   * ze krijgen ook nog een rijstkoek 

→ soep bestellen: Joke besteld deze. 

→ brood bestellen: Marleen 

→ rijstkoeken (481 stuks)  

Wie kan helpen? 

- 1e shift van 10u30 – 12u00: Wendy 

- 2e shift van 11u30 – na de afwas: Wendy, Liesbeth (vanaf 12u50), Joke vraagt nog na of ze 

rond de middag vrij kan nemen. 
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3 Schoolfeest 

 

Gaat door op zaterdag 14 mei 2022 

- Dit jaar treden de kleuters op + vrij podium 

- Iets wat lkr aangaven: liefst niet meer werken met opdienen → dit is heel moeilijk op sommige 

momenten, ze willen wel helpen achter de toog. 

→ brouwer = allemaal flesjes 

→ Remise = allemaal flesjes 

→ Verdi = taarten (10 à 15; afhankelijk van het weer) 

→ Bestfood = ijsjes (ook beetje naar het weer kijken, bij heel mooi weer meer ijsjes voorzien). 

→ Colruyt = vegetarische weense worstjes  

- voldoende vuilnisbakken en plateaus voorzien 

Voorbereidingen starten op vrijdag 13 mei, vanaf 13u00: 

Wie kan er zijn? 

- Sandra (misschien?) 

- Wendy 

- Koen 

- Brenda? 

- Liesbeth 

- Marleen 

 

Wie kan er de 14e mei zijn? 

- Sandra (misschien enkele uurtjes) 

- Katrien                   - man Sandra 

- Wendy                   - Liesbeth 

- Koen???                 - Brenda 

- Joke                      - Sarah 

- Valerie                   - Nico 

- Marleen 

 

Aan oudercomité Steenoven wordt ook hulp gevraagd. 

 

 

 

4 Varia 



 
- Fundag voor kleuters (23/6) en voor het lager (24/6). 
   → Hotdogs voorzien voor de kleuters en leerlingen 
   → Steenoven doet volledig mee op vrijdag! 
   → Verdere bespreking volgende vergadering 
 
- Koude schotel zal voorlopig nog niet opnieuw georganiseerd worden. 
 
- De oudercontacten: 
     * Je moet 2 blokken kiezen bij verschillende leerkrachten, maar deze blokken komen niet         
        overeen waardoor het heel moeilijk is om te plannen. 
     * Eventueel leerkrachten allemaal op hetzelfde uur laten beginnen? Of de blokken toch gelijk   
        laten lopen. 
     * Zoeken naar een digitaal systeem om afspraken te maken (vb. voor oudercontact), soort  
        app of zo. 
     * Er zal vanaf dit jaar ook een oudercontact georganiseerd worden in juni. 
 
- Kleuters ophalen in de klas: 
   * het is heel druk in de gang bij het ophalen van de kleuters 
 
- Toilet papier in de toiletten: 
   * dit is al vaker aangegeven, maar tot nu toe is hier niets in veranderd. 
   * kinderen moeten wc-papier nemen voor ze het toilet ingaan. Hoe kan dit opgelost worden? 
 
- Digitale borden: 
   * Vraag van leerkrachten en leerlingen om verduistering te voorzien in de klassen. 
      Omdat de zon er regelmatig voor zorgt dat het digitaal bord moeilijk zichtbaar is. 
 
- Kiss & Ride: 
   * Er zijn nog altijd (groot-) ouders die uitstappen en meegaan tot aan de poort, of blijven    
      wachten tot kinderen aan de poort zijn. 
   * Er komt nog een extra voetpad hier in de straat 
   * Voorstel om suggestiestroken of iets van signalisatie (vb. groene strook zoals aan het  
      Spectrumcollege) te voorzien vb. aan de kleine poort, … 
   * Mobiliteitsgroep samengesteld in Beringen (zone 30 zou hier uitgebreid worden) 
 
- Enkele ouders gaven aan dat sommige leerlingen zich niet goed voelen in de klas, omdat ze 
moeten meedoen met een activiteit, die eigenlijk vrijblijvend is. 
 
- Er zijn heel veel zieken momenteel, waardoor ondersteuning en turnen wegvalt omdat die 
leerkrachten in de klas moeten invallen. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Volgende vergadering (+ traktatie): 
VRIJDAG 10/06/2022 

 


