
Verslag Ouderraad 06/05/2021 

Aanwezig: 

Liselotte ,Steven, Charlotte, Kelly, Luc, Annelies, Annelore 

Vorig verslag: 

Geen opmerkingen 

Boekenbeurs: 

Ging dit jaar zowel online als live door. Goede opkomst, online minder verkocht. In totaal zelfde 

verkocht als voorbije jaren. Er was een goede opzet en afbouw van de boekenbeurs, ging heel vlot. 

Jeukieboek was ook zeer tevreden van de verkoop. In totaal een €485 die integraal naar de rekening 

van de ouderraad gaat. 

Financieel: 

bakken speelgoed  steen 
 

-318,17 
  

aankoop fluojasjes 
 

-28,45 
  

aankoop fluojasjes 
 

-1856,31 
 

498 stuks 

boekenbeurs 
 

485 
  

carnaval 
 

-322,63 
  

 

Carnaval: 

Positief onthaald, het was een lichtpuntje in deze tijden van Corona. De kinderen hadden een 

feestgevoel(ze konden dansen, kregen een carnavalspakketje mee naar huis). Online feest met 

feestnummers op facebook ging moeilijk doordat er een algemene storing was nationaal op 

facebook. 

Mobiliteit: 

Er wordt sinds dit jaar met een fietsweek per leerjaar gewerkt. Deze verlopen vlot. Een fietsweek is 

gemakkelijker te organiseren dan enkele losse dagen per schooljaar. Voor de kleuters zou het nog 

idealere zijn om de fietsweek in een periode van twee weken te organiseren(vermoeidheid kleuters). 

Globaal merkt men dat het fietsen heel goed vooruit gaat. Eind april was ging het fietsexamen van 

het zesde leerjaar door.32 van de 37 leerlingen zijn geslaagd.20 mei gaat het voetgangersexamen 

door voor het vierde leerjaar tussen 13u15-15u.Er zijn nog 2 begeleiders nodig. Oproep op facebook 

pagina van de ouderraad wordt geplaatst. Ook een gemachtigd opzichter is nodig, Juf Charlotte zorgt 

hiervoor. Er zal nog een bevraging gebeuren naar de leerkrachten hoe ze de fietsweek ervaarden. 

Afscheid zesdes: 

Er werd gedacht om terug een boekje per leerling te voorzien waar er een leuke klasfoto inkomt en 

waar de klasgenoten iets kunnen inschrijven. Daarnaast zouden we nog een usb stick geven per 

leerling met leuke foto’s/filmpjes van de bosweek. De leerkrachten werden al gemaild. Ook werd er 

een bevraging gedaan of er terug een BBQ wordt voorzien voor het zesde leerjaar, de ouderraad wilt 



dit financieren. Annelore neemt deze taak op, als er nog mensen zijn die willen helpen laat gerust 

weten. 

Schoolraad+verkiezingen: 

Steven en Liselotte zullen het mandaat op zich nemen. Er kan nog 1 iemand vanuit de ouderraad zich 

melden om een mandaat uit te oefenen. We nemen dit punt mee naar volgend schooljaar en 

bevragen het dan nog eens of er nog kandidaten zijn hiervoor. 

De vorige schoolraad werd een nieuwe vacature bekend gemaakt. E is een vacature voor halftijds 

directeur vanaf september. Meester Luc werkt nog 1 schooljaar halftijds en gaat dan in pensioen. De 

bedoeling is dat deze kandidaat dan voltijds werkt vanaf schooljaar 2022-2023 als directeur. Er werd 

ook besproken dat er dit schooljaar geen schoolreizen doorgaan omwille van corona. 21/06 is de 

volgende schoolraad. 

Nieuwe voorzitter ouderraad: 

Steven ziet het zitten om voorzitter te worden van de ouderraad. Liselotte zal verder financieel 

verantwoordelijke blijven. Annelore blijft ondervoorzitter. De taken zullen nog verder besproken 

worden. Nieuwe leden zijn ook steeds welkom om in de ouderraad te komen. Hopelijk kunnen we 

volgend jaar meer activiteiten organiseren zodat mensen ons meer leren kennen en wie weet komt 

er zo nieuwe actieve leden erbij. 

 

Punten directeur: 

- Volgend schooljaar zou het derde kleuter in de tweede helft van het schooljaar een 4-5 keer 

gaan zwemmen. Er werd gevraagd of wij dit als ouderraad willen financieren. Als de ouder dit 

zou bekostigen dan is er niet veel ander budget over(maximumfactuur). Dit punt werd 

goedgekeurd, is belangrijk voor de kleuters om op jonge leeftijd al watergewenning te 

krijgen. 

- De bouwplannen zijn nog verder lopende, nog geen extra nieuws hierover. 

Varia: 

- Emailadres mobiliteit: mobiliteit.vbsdestapsteen@gmail.com 

- Er zal een fietstraat beginnen aan het kruispunt Lanestraat/ Kloosterstraat De lokaal/Maria 

straat worden ook fietstraten. 

- Er werd aangegeven dat er soms gevaarlijke situaties aan school gebeuren(fietsende ouder 

die fietsend kind aan school afhaalt tussen de auto’s die geparkeerd staan. Steven neemt 

contact op met het VSV, eens bevragen of er geen expert kan langskomen om te kijken hoe 

een veilige schoolomgeving het best zou uitkomen op onze school. 

- Vormsel gaat door 18/9 om 14 en om 16u(onder voorbehoud). 

- Eerste communie gaat door 25/9 om 13u30-15u(onder voorbehoud). 

- Annelore neemt contact om met Davy Descheemaecker voor de foto’s te maken zowel op 

vormsel als eerste communie(datum staat al reeds vast bij de fotograaf). 

- 26/8 tussen 17-19u open klasavond, nog geen concrete plannen als we met standje van 

ouderraad kunnen staan. Afhankelijk van corona. Wordt vervolgd, kunnen desnoods in de 

zomer nog afspreken om iets te doen. 

- Op de website van school is er ook een pagina van de ouderraad, bedoeling is dat de 

verslagen hier ook op geplaatst worden van de vergaderingen. Er staat momenteel al een 

mailto:mobiliteit.vbsdestapsteen@gmail.com


tekstje over de ouderraad (zie link). Diegene die dit tekstje willen aanvullen doe dit gerust 

en mail dit dan naar mij terug zodat ik deze kan mailen naar de directie. tekst website 

- Leden ouderraad: Annelore zal in de zomer nog een oproep doen voor nieuwe leden voor de 

ouderraad via de facebookpagina. 

Noteer alvast 13/09 om 20u in jullie agenda, eerste ouderraad van het nieuwe schooljaar. 

https://postkantoor.stlucas.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVI2PTk6Nip6MT4iPCplaDE8PTY8PSp/ZWtibXh5fmkxPT05bjRuNThpPTk9OT8/aTo9Om46Omk4P200Omk/O2o/NGk+PTg4NCp4MT06Pjw6Pzg7NDkqfWVoMT04TTRGZltcPD0/Ozs0IT04TTRGZltePD0/Ozs0Kn5vfHgxbWJiaWBjfmkiYGl8YG1pTH94YHlvbX8ibmkqbzE0OCpkaGAxPA==&url=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fdocument%2fd%2f1B1eZaT2ewjh3LktGllAlGNH79LVc042znYaSof4BXmA%2fedit

