
Ouderraad Steenoven – Vergadering 02/06/2021 
 

 

Aanwezig: juf Ann Gijbels, Hanne Thiels, Inge Cleeren, Richard Vanhoudt, Heidi Leonard, 

Jessica Maes, Eline Thijs, Maxime Nowicki, Bernice Rietjens, Elise Rietjens, Kris Vliegen, 

Lynn Daniëls, Evelyne Geerts 

Verontschuldigd: Joke Ramakers 

 

Oprichten ouderraad 

• Voorstellingsrondje  

• Wie waren we als oudercomité? Welke verantwoordelijkheden waren er? Waar waren 

we mee bezig en wat willen we graag verderzetten?  

o Verantwoordelijkheden  

▪ Voorzitter: Evelyne 

▪ Penningmeester: Lynn 

▪ Leden: Jessica, Eline en Inge 

o Huidige activiteiten om geld in het laatje te brengen: 

▪ Ontbijtactie 

▪ Koekjesactie 

o Andere activiteiten: 

▪ Leuke-dingendag 

▪ Proclamatie kleuters 

▪ Schoolfeest 

▪ Carnaval 

▪ Kerstliedjes zingen 

o Investeringen: vast budget per leerkracht per jaar, ondersteuning busvervoer bij 

uitstappen, aankoop materialen. 

o Ondersteuning school met klusdagen, installeren van aangekochte materialen 

o Inspraak in dingen die de school en de leerlingen aanbelangen 

• Inhoudelijk zal er weinig wijzigen nu we een ouderraad worden, maar je krijgt als 

ouderraad een groter mandaat op inspraak.  

Een ouderraad heeft bepaalde rechten en plichten. Zie huishoudelijk regelement dat 

vandaag samen is opgesteld. Vragen en bedenkingen omtrent het huishoudelijk 

regelement kunnen doorgegeven worden aan Evelyne.  

• Op volgende punten uit het huishoudelijk regelement komen we de eerstvolgende 

vergadering terug: 

o Samenstelling bestuursleden: wie wordt voorzitter, covoorzitter en 

penningmeester?  

o Afvaardiger en plaastvervanger schoolraad aanduiden 

o Welke leerkracht zal voor dit schooljaar aansluiten op de ouderraad? 

o Wie neemt de coördinatie op van volgende acties: 

▪ Ontbijtactie 

▪ Koekjesactie 

▪ Leuke-dingendag 

▪ Schoolfeest (hotdogkraam) 

o Data vergaderingen in december, februari, april, juni 

o Op welke wijze kunnen we een leerlingenraad installeren met de leerlingen van 

Steenoven? 



• Wat kan het VCOV (VLAAMSE CONFEDERATIE VAN OUDERS EN 

OUDERVERENIGINGEN VZW) voor de ouderraad betekenen? 

o Interessante website met veel informatie over rechten en plichten, acties uit 

andere scholen,… 

o Het VCOV biedt inhoudelijke ondersteuning, vorming, acties,… 

 

Lopende zaken 

• De reserveplanken van de banken kunnen gebruikt worden op de hoofdschool. 

• Geplande investeringen (verder uit te werken tijdens volgende vergadering): 

o Grote goals 

o Fietsenstalling: offertes opvragen 

• Ontbijtactie: volgend jaar opnieuw organiseren.  

• Stand van zaken financiën 

• Einde schooljaar: Richard vraagt aan Bengeltjes of het mogelijk is om reeds op 

woensdagvoormiddag 30 juni opvang te voorzien gezien het schooljaar voor de 

leerlingen eindigt op dinsdagnamiddag 29 juni.  

• Beringen kinderstad: Evelyne heeft deelgenomen aan de focusgroepen georganiseerd 

door stad Beringen om het label te kunnen verdienen van kinderstad. Tijdens de 

focusgroepen was het de bedoeling om over bepaalde beleidsdomeinen die betrekking 

hebben op kinderen te uiten hoe je vindt dat dit in Beringen georganiseerd is. Op basis 

van deze bevindingen, de resultaten van hun online enquête en de bevindingen van de 

focusgroepen met kinderen en jongeren, zullen er acties gepland worden. Stad 

Beringen houdt ons hiervan op de hoogte. Misschien worden we ook uitgenodigd om 

concrete acties mee uit te werken.  

• Eindejaarsactiviteit donderdag 24 en vrijdag 25 juni:  

o Donderdag voor het lager en vrijdag voor de kleuters 

o Actie om het schooljaar op een aangename en coronaproof manier af te sluiten. 

o ’s middags krijgend de leerlingen hotdog. Wie helpt vanaf 11 uur? 

• Samenwerken met ouderraad hoofdschool: de 2 voorzitters (en eventueel 

covoorzitters) spreken een aantal keer per jaar af om samen te overleggen.  

• Twee verschillende eindes van schooltijden: Hopelijk kan deze maatregel in 

september afgeschaft.  

• Klasvergaderingen september 2021 verdeling: de leden van de ouderraad stellen de 

ouderraad voor tijdens de verschillende klasvergaderingen waaraan zij deelnemen. 

Wie wilt welke klas voor zijn rekening? 

• Leuke dingendag: opvolgen of de coronacijfers het toelaten om aan het begin van het 

schooljaar een alternatief aan te bieden? 

 

Volgende vergadering: maandag 4 oktober 2021 om 20 uur 


