
Ouderraad Steenoven – Vergadering 04/10/2021 
 

 

Aanwezig: juf Ann Gijbels, Richard Vanhoudt, Evi Vanheers, Jessica Maes, Maxime 

Nowicki, Elise Rietjens, Lynn Daniëls, Joke Ramakers, Evelyne Geerts 

Verontschuldigd: Hanne Thiels, Inge Cleeren, Kris Vliegen, Eline Thijs, Bernice Rietjens 

 

Afwerken huishoudelijk reglement: 

• Samenstelling bestuursleden:  

o voorzitter: Evelyne 

o covoorzitter: Lynn  

o verslaggever: Elise 

o penningmeester: Maxime 

• Afvaardiger en plaastvervanger schoolraad aanduiden: Evelyne is eventueel kandidaat. 

Aangezien niet iedereen aanwezig is, dit nog bevragen via mail. Mandaat is voor 4 

jaar.   

• Welke leerkracht zal voor dit schooljaar aansluiten op de ouderraad? Juf Ann 

• Wie neemt de coördinatie op van volgende acties: 

o Ontbijtactie → kandidaten bevragen via mail, aangezien niet iedereen 

aanwezig is.   

o Koekjesactie → Joke 

o Leuke-dingendag → Jessica  

o Schoolfeest (hotdogkraam): Evelyne 

• Data vergaderingen in 13 december, 21 februari, 25 april, 16 juni om 20 uur.  

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

Steenoven? Richard bespreekt met juf Laura en Linde.  

 

Geplande investeringen: 

• Grote goals 

• Fietsenstalling:  

o Maxime vraagt aan Sint-Ferdinand of dit een mogelijk project kan zijn voor 

hun leerlingen en regelt een afspraak met Richard.  

o Richard en Sacha bekijken samen of de huidige strook klinkers voldoende zijn.   

 

Koekjesactie 

• Keuze: we kiezen opnieuw voor Lotus omwille van de sintspeculaas die mee in het 

pakket zit en de grotere winstmarge i.v.m. Lu. Verkopen we beduidend minder 

pakketten i.v.m. vorig schooljaar, dan overwegen we het volgend jaar over een andere 

boeg te gooien.  

• Vorig schooljaar was deze actie een groot succes: 451 pakketten verkocht. In 2019: 

334 pakketten verkocht. 

• Joke maakt deze week nog een briefje zodat dit zowel voor Steenoven als hoofdschool 

door juffen uitgedeeld kan worden. 

• Inleverdatum op woensdag 27 november. 

• Levering in de week van 15 november.  

• Op woensdagnamiddag 17 november verdelen. Minimaal 4 personen (= ongeveer een 

halve dag werk): Elise, Maxime, Evelyne alvast kandidaat. Joke doet nog een oproep 

tegen dan.   



 

Stand van zaken financiën:  

 

Samenwerken met ouderraad hoofdschool:  

De 2 voorzitters en covoorzitters spreken een aantal keer per jaar af om samen te overleggen. 

E-mailadres ouderraad centrum: ouderraadcentrum@vbskoersel.  

 

Leuke dingendag:  

• We kiezen er niet voor om aan het begin van het schooljaar nog een actie te 

organiseren. Dit is kort dag en er blijven coronamaatregelen voor ouders van kracht in 

de school. 

• Op vrijdag 10 juni 2022 hopen we wel opnieuw onze traditionele leuke-dingendag te 

organiseren. 

• Is het een idee om een valkenier te laten komen die dag (gegevens Joke) of willen de 

juffen deze liever laten komen in kader van het thema herfst? Richard bespreekt met 

leerkrachten.   

 

Verkeersveiligheid  

• Gemeente werkt aan een verkeersplan voor groot-Beringen. Elke burger mag een 

voorstel doen. Wat kunnen we voor de school vragen? Suggesties aan ouders vragen 

om de verkeersveiligheid te verbeteren per online enquête. Bernice zal iets uitwerken.  

• De bus van de Bengeltjes staat op een vervelende plaats geparkeerd. Het zicht om over 

te steken wordt voor de fietsers volledig ontnomen. Richard bespreekt met de 

Bengeltjes om aan de overkant van de straat te parkeren.  

 

 

Volgende vergadering: maandag 13 december 2021 om 20 uur 


