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De ouderraad geeft dat kleine duwtje in rug zodat  de leerkrachten elke dag 

opnieuw kunnen schitteren op het klastoneel. De leerkrachten en directie zetten 

zich steeds in vol enthousiasme en overgave om het beste uit elk van onze 

kinderen te halen. Dus wat hulp bieden is een klein gebaar van onze 

dankbaarheid. 

 

Daarom zijn we op zoek naar jou ! 
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The set  

Meetings en brainstormsessies 

Een vijftal keer per jaar komt de ouderraad samen om een aantal topics te 

bespreken. De ouderraad vertaalt de vragen en bemerkingen van de ouders. 

Dit wordt op de vergadering voorgelegd en besproken met Meester Wim. Dit 

kan gaan over het middagmaal op school, de toiletten op school, het 

afscheidsfeest voor de leerlingen van het 6de jaar, …. 

Maar ook worden de acties van het komende jaar besproken,  wordt de 

organisatie geëvalueerd en wordt bijgestuurd waar nodig. 

Door het organiseren van een vormingsavond over een thema dat de kinderen 

aanbelangt of door de handen uit de mouwen te steken op mossel- en 

schoolfeest. 

Door mee te werken aan de heraanleg van de speeltuin of 

door een frisse pint te tappen op een 

zwoele streekbieravond. 

Naast een helpende hand draagt de 

ouderraad ook een financieel steuntje 

bij aan de school, onder meer voor de 

schoolbib en de schoolreis. 

Zonder ouderraad geen schoolbib, geen 

mooi gemeubileerde refter, … enz.  

Al vele jaren lang staat de ouderraad 

(vooreerst nog oudercomité) de school 

financieel bij. Dit in onderling overleg en 

vanuit de werkelijke behoeften van de 

school.  

Maar er is meer, veel meer. De 

enthousiaste ouderploeg slaat ook soms letterlijk de hand aan de ploeg. Er zijn 

de heroïsche verhalen van de eigenhandige bouw van het kleuterhuis. Maar 

ook nu nog zijn er de helpende handen op klusjesdagen, om de bib te runnen, 
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om kinderen te voeren van en naar, om uitstappen te begeleiden, en wat al 

niet meer.  

De ouderraad is ook  een ‘mee-denker’. Deze ploeg ouders staat achter de 

school. Kaart problemen aan waar nodig, maar heeft ook oog en begrip voor de 

realiteit van een school. De ouderraad dient het algemeen belang.  

En dit niet in hun eigen belang. Dat heet dan vrijwilligerswerk… 

Let wel, ze doen het er niet voor, maar hun  vrijwillige inzet voor de school 

werpt toch ook vruchten af voor hun opvoeding. Hun kinderen zien en 

ondervinden dat hun ouders achter hun school staan. Ze ervaren dat ze school 

belangrijk vinden en de leerkrachten waarderen. En als er nu één goede manier 

is om je kinderen te ondersteunen in hun leren…. 

 

Hoe zorgen we voor extra geld in het laadje? 

 Mosselfeest 

 Streekbieravond 

 Verkoop matten- en rijsttaarten 

 Tombola schoolfeest 

 Occasionele ideeën zoals de verkoop van kerstkaarten met tekeningen 

gemaakt door onze kinderen 

 … 
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Enkele verwezenlijkingen … 

 Schoolbib 

 Digiborden 

 Arena op de speelplaats 

 Nieuwe tafels en stoelen in de refter 

 Aanbouw leslokalen 

 Mini-kinderboerderij 

 Speelhuisjes 

 Mezzanine in het kleuterhuis 

 aankoop van wasmachine en droogkast 

 industriële vaatwasmachine 

 …  
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Never ending story 

Of je nu werkt als “ the best waitress in our 

cocktailbar”, de spieren hebt als Arnold 

Schwarzenegger, of super ideeën hebt als Steven 

Spielberg, iedere acteur , cineast of editor 

hebben we hard nodig om deze “succes story” 

verder te zetten. 

Mensen zoals u hebben we hard nodig of je nu liever achter de schermen werkt 

of graag in “the spotlight” staat. 
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Quotes … 
 Pieter Van Damme (ouderraad):  

 “Wij zijn allesbehalve de strenge controleurs van de school, integendeel wij 
proberen de school een duw(tje) in de rug te geven en ondertussen maken we 
nog veel plezier ook!” 
  
“Ouderraad is fun terwijl je iets nuttig doet voor jouw en andere kinderen, dat 
zijn dus 2 vliegen in één klap!” 
  
 

 Juf Maaike (6de  leerjaar):  

“Dankzij de ouderraad kregen de klassen 5 en 6 reeds een digibord. De wereld 

en de actualiteit worden zo op een visueel aantrekkelijke manier eenvoudig de 

klas in gehaald. Het gebruik van een digibord heeft veel te bieden. Het kan de 

betrokkenheid van leerlingen vergroten en biedt vele mogelijkheden op het 

gebied van extra instructie en begeleiding aan leerlingen. Het is fijn dat de 

ouderraad openstaat voor veranderingen en ons hierin ondersteunt.”   
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We houden 

geen audities!  

Iedereen is 

welkom ! 

Wil je graag een rol in deze film? 
Voel je ook de kriebels om een handje te helpen? 

En wil je echt het verschil maken en mee schitteren in dit verhaal ? Stuur dan 

een mailtje naar Meester Wim of spreek één van de leden van de ouderraad 

aan. 

Iedere bijdrage is goud waard voor 300 lachende gezichtjes op school. 

Want wat is er mooier dan de glimlach van onze kinderen ! 

 

Wil je je liever engageren om af en toe te helpen, dat kan natuurlijk ook.  

We zijn nog op zoek naar “losse” medewerkers. 

 

Dus wat houd je nog tegen?  

Bel of email ons snel. Dit mag je niet missen ! 
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The cast 

 

Voorzitter: Valérie De Kimpe    kristofenvalerie1@telenet.be 

Secretaris: Nele Boesman    neleboesman@hotmail.com 

Penningmeester: Marian De Bie   marian.debie@hdp.be 

Materiaalmeester: Adinda Goeman   adindagoeman@hotmail.com 

Directeur: Wim Aers    schoolzevergem@telenet.be 
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