
Ouderraad Steenoven – Vergadering 26/09/2022 

 

 

Aanwezig: Richard Vanhoudt, Evi Vanheers, Jessica Maes, Eline Thijs, Joke Ramakers, juf 

Linde, juf Laura, Evelyne Geerts, Bernice Rietjens, Elise Rietjens 

Verontschuldigd: Maxime Nowicki 

 

Organisatie ouderraad 

• Mogelijk nieuwe leden: Anke Thijs 

• Samenstelling bestuursleden:  

o voorzitter: Evelyne 

o verslaggever: Elise 

o penningmeester: Maxime 

• Afvaardiger: Evelyne en Elise als plaastvervanger.  

• Dit schooljaar sluiten juf Linde en juf  Laura aan op de ouderraad 

• Wie neemt de coördinatie op van volgende acties: 

o Ontbijtactie → Jessica 

o Koekjesactie → Joke 

o Leuke-dingendag → Eline 

o Schoolfeest (hotdogkraam): Evelyne 

• Data vergaderingen 12 december, 13 februari, 17 april,12 juni om 20 uur.  

 

1. Koekjesactie 

• We kiezen dit jaar opnieuw voor een actie van Lotus.  

• Briefje opstellen + betalingen: Joke.  

• 14 oktober: briefje uitdelen 

• 27 oktober: bestellingen afronden 

• Woensdag 16 november inpakken van koekjes. Start 13.00 uur: Evelyne, Elise, 

Jessica. Nog enkele helpende handen vragen (Alessia, Kendra, Hanne, Inge,…?) 

• 17 november: pakketten meegeven aan leerlingen. Deze datum reeds vermelden op 

briefje.  

 

2. Fietsenstalling  

• Maxime volgt verder op.  

 

3. Ontbijtactie 

• Zondag 19 maart 2023.  

• Inhoud ontbijtdozen en nagaan prijzen: 

• Aan welke prijs verkopen we onze ontbijtdozen? Te bepalen op volgende vergadering.  

• Bestelformulieren via google docs? Is dit haalbaar? Jessica kijkt na.  

• Leverkosten aan 2.5 euro. Enkel leveren binnen een straal van 5 km. Evelyne en Sacha 

maken de routes.  

• Sponsors vragen: Evelyne neemt overzicht mee naar vergadering van december om 

verdeling te maken.  

 

4. Verkeerssituatie 

• Ook vragen naar straatnaam waar leerling woont. Dit geeft een beeld van de route die 

het kind aflegt. 

• Verkeersenquete per e-mail verzenden. Bernice maakt inleidende mail na feedback 

van Richard.  

• Goed dat verbodstekens voor niet parkeren opnieuw geschilderd zijn.  



• Vertrek in school na schooltijd: tegenwoordig komen de kleuters regelmatig voor het 

einde van de schooltijd naar buiten. Is er een manier om het vertrek in school rustiger 

te laten verlopen, maar dat de kinderen in school blijven tot de bel gaat? Juf Linde en 

juf Laura bespreken met de andere leerkrachten een planning dat de leerlingen één 

voor één naar buiten komen. Op deze manier zal het ook duidelijker zijn of er iemand 

aanwezig is die het kind komt ophalen. 

 

5. Hygiëne toiletten 

• Wasbakken zijn vervangen in de vakantie. Ook handdoekjes en zeeprekjes 

• Afzuiging voorlopig nog niets aan gebeurd 

• Knit op syfon was niet mogelijk.  

• Dagelijks worden de toiletten gepoetst.  

• Meisjes kleuters gaan ook op toiletten voor het lager onderwijs. Toiletten zijn nu 

vuiler. Kleuters terug op kleutertoilet? Of 1 meisjestoilet voor de meisjeskleuters 

voorzien?  

• Pictoschema maken met stappenplan om te verduidelijken aan de kinderen hoe een 

toiletbeurt er uit ziet?  

 

Schoolraad 27 juni: terugkoppeling 

• Overzicht verdeling leerkrachten 

• Pedagogisch project schooljaar 2022-2023: sfeer op school  (o.l.v. externe pedagoog) 

• Nieuwbouw hoofdschool 

• Nieuwe schoolraad? Nog niet gepland.  

 

Hout onder speeltuig 

• Richard vraagt prijs op.  

 

Nieuwjaarsreceptie  

• Als ontmoeting tussen leerkrachten en ouderraad en tussen de ouderraden onderling. 

• Organisatie door ouderraad 

• Woensdag 25 januari 20.30 uur.  

 

Kerstliedjes zingen 

• Kan dit terug nieuw leven ingeblazen worden? Was een zeer gezellige activiteit bij 

aanvang van de kerstvakantie. Ouderraad zorgt voor een drankje voor ouders en 

leerlingen. 

 

Jaarbudget leerkrachten 

• Evelyne vraagt aan Maxime wat reeds gespendeerd is. 

• Bonnetjes binnen brengen ten laatste op 1 december.  

 

Communicatie smuldag 

• Op de uitnodigingsbrief van de smuldag stond niet duidelijk vermeld dat de 

opbrengsten enkel voor de hoofdschool zijn.  

Volgende vergadering: 12 december om 20 uur.  

 

 

 

 


