
Ouderraad Steenoven – Vergadering 25/04/2022 

 

 

Aanwezig: Richard Vanhoudt, Evi Vanheers, Jessica Maes, Maxime Nowicki, Lynn Daniëls, 

Joke Ramakers, Kris Vliegen, Eline Thijs, Hanne Thiels, juf Ann Gijbels, Bernice Rietjens, 

Inge Cleeren, Evelyne Geerts,   

Verontschuldigd: Elise Rietjens 

 

1. Schoolfeest 14 mei 

To do: hotdog-kraam uitbaten.  

• 13 mei:  Hot dog kraam klaarzetten (Bernice)  

De hotdog kraam wordt steeds de dag voordien klaar gezet. De gas moet aangesloten 

worden, de braadsleeën worden klaar gezet, er moet een verlengkabel uit het 

leraarslokaal naar buiten worden geleid en vaak wordt dan de ui nog voor gebakken.  

(vanaf 13u)  

• 14 mei:   

◦ Ui + worsten voorbakken (Evelyne en Jessica vanaf 10.00 uur)  

◦ Kraampje uitbaten + opruim (Eline, Kris, Hanne vanaf 14.00 uur)  

              

2. Leuke dingendag 10 juni 

• 17 -20 uur met frietkraam en twee springkastelen 

• Inschrijven tegen 24 mei 

• Aan de kant van de Hondstraat 

• 1,5 euro per drankje 

• Eventueel hoofdschool als het slecht weer is. 

• Ijsje voor de kinderen in de namiddag voorzien als traktatie van de ouderraad 

To do:  

• Muziek? Playlist spotify 

• Frietkraam? Jessica vraagt offertes op en legt vast.  

◦ Lommel ‘t Frietkot 

◦ Nicht Eline 

• facturen (drank en frietjes) van 2019 vergelijken met nieuwe offerte 

• Offerte springkastelen aanvragen (Eline en Jessica) 

• Uitnodiging aanpassen (Jessica) 

• Drank bestellen (Jessica, via Juf Hilde). Juffen doen drankstand. 

• Richard zorgt voor voldoende stoelen (100 stuks) 

• Op de dag zelf voorzien:  

◦ rietjes: Eline 

◦ rol vuilzakken: Evelyne 

◦ verlengkabels 

◦ aankleding: Lynn 

◦ stempel  

◦ flesopener + plateaus (via brouwer)  

◦ wisselgeld: Maxime 

◦ enkele poetsvodden 

• Geld binnenbrengen bij Joke 

• Inkom door leden ouderraad (in het begin zeker met twee): stempel zetten. Frietkraam 

kijkt stempel na alvorens te serveren.  



• Vastleggen Rossi (Jessica bespreekt met juf Hilde) 

• Juf Ann voorziet regels  

• Klaarzetten: dadelijk na school  

 

3. Fundag: 

• 24 juni organiseert de school een fundag voor zowel de kleuters als de kinderen van de 

lagere school. Er worden springkastelen gezet en de kinderen worden ‘s middags 

getrakteerd op hotdog.  

• Helpende handen: Jessica, Eline, Lynn. Lynn haalt hotdogs in hoofdschool rond 11.00 

uur. 

• Eerst kleuters eten en dan lagere school zodat deze kunnen dooreten 

Servetten zijn aanwezig op school.  

 

4. Afscheid kleuters 

• Woensdag 22 juni: Richard bespreekt op personeelsvergadering of dit op de 

hoofdschool of op steenoven zal plaats vinden.  

• Klaarzetten vanaf 17 uur : Lynn, Evelyne, Inge, Maxime 

• Andere jaren werden er kaas, salami, wraps, chips, borrelnootjes voorzien 

 

5. Bloemzadenactie 

• Evaluatie: 

◦ Volgende keer gedetailleerd verslag. Nog niet alles binnen 

◦ Opdeling in deeltaken was aangenaam werken.  

◦ Te veel verkoopacties te kort op elkaar: wafels voor sportklassen er vlak voor.  

◦ Trekt iets met eten meer aan?  

• Volgend jaar opnieuw ontbijtactie! 

 

6. Financiën 

• Stand van zaken 

 

7. Ontbijtactie 

• Hanne en Evelyne hebben maandag 28 februari het draaiboek met Nancy overlopen. 

• Prijsstijging voedselprijzen zal moeten verrekend worden  

• Gezien de hoge benzineprijzen, bijdrage voor benzine vragen of niet meer aan huis 

leveren?  

• Zondag 19 maart 2022.  

• Tijdens vergadering september reeds afspreken uit wat onze ontbijtdoos zal bestaan. 

 

8. Fietsenstalling 

• Offerte is aangevraagd 

• Maxime legt vast bij Sint-Ferdinand 

• Plaatsen in september. 

 

9. Extra Goals 

• Zijn in de maak  

• 150cm op 100cm 

• Worden dit schooljaar nog geleverd.  

 



10. Verkeerssituatie 

• Enquête? Wat gaan we bevragen en wat doen we er dan mee?  

◦ Bernice + Maxime maken enquête op. Zeker vragen naar de parkeersituatie en de 

veiligheid in de directe schoolomgeving.  

◦ Nog dit schooljaar verspreiden 

◦ Digitaal: zowel via mail als strooibriefje kenbaar maken 

◦ Kan ingevuld worden door iedereen die de kinderen brengt of haalt van school. 

Ook kinderen uit tweede graad worden rechtstreeks bevraagd.  

◦ Analyse en formuleren actiepunten nadien op de ouderraad (zeer waarschijnlijk 

moeten er actiepunten met de gemeente besproken worden) 

◦ Om te motiveren: schiftingsvraag voorzien: ‘hoeveel enquêtes worden ingevuld? 

▪ Prijs: gepersonaliseerd fluohesje (3 stuks?) 

▪ Bij de VSV zijn er leerpakketten te verkrijgen waar vaak ook fluohesjes in 

zitten. Dit is gratis materiaal.  

www.verkeeropschool.be/pakketten  

• Wijkagent ging eens komen kijken. Tot nu toe niet geweest.  

• Ruimte rechts van de parking (kant van het bos): Richard gaat gemeente vragen om 

beugel te plaatsen, zodat er niet meer geparkeerd kan worden. 

 

11. Affiche om acties ouderraad te communiceren 

• Sjabloon met huisstijl opmaken door Jessica 

◦ Onze realisaties meer visueel kenbaar maken 

◦ Lynn kan dit afdrukken en lamineren om aan de poort op te hangen.  

 

12. Hygiëne toiletten 

• Zowel kleuters als kinderen lagere school klagen van de hygiëne. Er zijn verschillende 

kinderen die ophouden. 

• De geur is lastig (afzuiging?) 

• De toiletten worden iedere middag gepoetst.  

• Is een opsmuk van het toilet nodig?  

• Richard volgt dit verder op.  

 

13. Toetsen na de vakantie 

• Na de krokusvakantie was er een toets gepland voor het tweede en vierde leerjaar. 

• Een vrijblijvende oefenbundel kan wel, het is niet de bedoeling dat er toetsen of 

verplicht huiswerk vlak na de vakantie plaatsvinden 

 

Volgende vergadering: Donderdag 16 juni om 20 uur 

 

 

http://www.verkeeropschool.be/pakketten

