OUDERRAAD
Vrije Basisschool Den Hulst
Informatiebrochure
Ingrediënten:


een sociaal karakter



creativiteit



een scheut intelligentie



veel enthousiasme



luisterbereidheid



een vleugje fantasie



bereidwilligheid



een portie humor



samenhorigheid

Bereiding:
Breng in een warm en aangenaam lokaal het sociaal karakter, de creativiteit, het scheutje
intelligentie, het enthousiasme, de luisterbereidheid, de bereidwilligheid en de samenhorigheid bij
elkaar. Schep hier voorzichtig een vleugje fantasie onder. Als garnituur bestrooi je het geheel met
een portie humor en je bekomt een toffe ouderraad.
TIP: Geniet na met een lekkere kop koffie/thee of een frisse pint!

Welkom (nieuwe) ouders
Bij de start van dit nieuwe schooljaar stellen wij ons graag aan u voor. De ouderraad bestaat uit een
toffe groep ouders die op vrijwillige basis mee willen praten, denken, plannen en werken met de
directie en het schoolteam. Wij proberen een brug te bouwen tussen school en gezin, en willen een
luisterend oor zijn voor alles wat er leeft in onze kleine maar leuke school.

Wij trachten een schakel te zijn tussen de school en de ouders.
We willen het hele schoolgebeuren op de voet volgen en luisteren naar de inbreng van alle ouders.
Deze combinatie is fundamenteel voor de werking van de ouderraad. Daarom proberen wij een
vlotte dialoog te onderhouden of op gang te brengen tussen de directie en de leerkrachten van de
school enerzijds en alle betrokken ouders anderzijds. Zo kunnen wij optimaal de belangen van alle
leerlingen behartigen.

We willen alle ouders informeren over het lokale schoolgebeuren en onze werking.
Op de website van onze school (www.denhulst.be) vindt u regelmatig nieuwe foto’s van de
verschillende activiteiten. U kan zien wat er zich tijdens de schooluren afspeelt, of hoe het eraan
toegaat tijdens de activiteiten van de ouderraad.
U vindt er ook de verslagen terug van de vergaderingen van de ouderraad.

Wij proberen de school te ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden.
Als ouderraad blijven we niet bij de pakken zitten. Op regelmatige tijdstippen organiseren we een
aantal activiteiten en steken een handje toe bij initiatieven van de school. De opbrengsten van onze
acties komen uiteraard ten goede van de school en de leerlingen.

Maar zonder uw steun lukt het niet!
Onze activiteiten kunnen enkel succesvol zijn dankzij uw steun. Wij durven dan ook te
rekenen op uw solidariteit en enthousiasme. Om u een idee te geven van wat wij in het
verleden reeds verwezenlijkt hebben, geven wij u graag enkele voorbeelden:

Jaarlijks terugkerende uitgaven:





Traktatie grootoudersfeest: +/- € 250 à € 300
geschenkjes (oa. einde schooljaar)+/- € 10 per leerling (113 lln.)
Traktatie ijsje leerlingen: +/- € 90
tussenkomst zeeklassen: € 25 per leerling (2-jaarlijks)

Tussenkomst vervoer:





Zwemmen: € 1,5/ll. per zwembeurt = € 1.800 op jaarbasis
Toneel: € 190 in schooljaar ’08-‘09
Schaatsen en schoolreizen: € 400 à 500 per rit
Zeeklassen: vervoer: € 400 / stadsklassen: vervoer € 180

Voorbeelden variabele uitgaven:










Bijdrage houten speeltuig op de speelplaats: € 1.900
Bijdrage kindertoiletten: € 1.480
Aanpassing speelplaats (zitbanken, …): € 1.900 (
Aankoop fietsjes: € 820 en € 950
Aankoop sport- en spelmateriaal uit “de oude doos”: € 380
Speelgoed voor de speeltijd (oa.4 op ’n rij): € 380
Speelmateriaal/materiaal turnzaal : € 805
Speelgoedkoffers: €
Aankoop boeken schoolbibliotheek en klassen: winst boekenbeurs €

In 2008 en 2009 werd de winst van de barbecue (€ 6300) volledig afgestaan als bijdrage voor
herstellingswerken aan het dak en de ramen.

Oproep voor nieuwe leden!
De ouderraad bestaat uit een zeer fijne groep. Maar ouders wiens kinderen de school verlaten,
verlaten uiteraard ook de ouderraad. En zo zijn er ook leden die ons verlaten voor een nieuwe
uitdaging. Zo moeten wij dit jaar afscheid nemen van onze voorzitten Johan Morren die zich
gedurende vele jaren met hart en ziel heeft ingezet voor de ouderraad, waarvoor onze oprechte
dank.

Lid worden van de ouderraad?
Onze ploeg staat daarom te popelen om nieuwe leden te ontvangen. Wij vergaderen
tweemaandelijks om onze activiteiten te plannen, voor te bereiden en te evalueren, om een
dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers van de school over eventuele knelpunten en om te
bespreken en te beslissen wat er met de opbrengsten van de verschillende activiteiten gebeurt. U
hoeft helemaal geen vlotte spreker te zijn, alleen al uw aanwezigheid en ideeën kunnen ons van nut
zijn.
Wij verwelkomen u graag op onze eerstvolgende vergadering die doorgaat in het

leraarslokaal van de school op……………………………...

Een andere manier van samenwerken?
Al verschillende jaren kunnen wij rekenen op onze “helpende handen”; ouders die geen volledig
engagement binnen de ouderraad wensen, maar wel af en toe een handje willen toesteken of
meewerken aan bepaalde activiteiten. Wij zijn deze mensen bijzonder dankbaar en ontvangen ze
uiteraard met open armen.

Praktische info.
Op de laatste bladzijde van deze brochure vindt u:
- een invulstrookje waarop u kan aanduiden hoe u de ouderraad wil helpen. U mag dit
strookje afgeven aan de leerkracht of aan een lid van de ouderraad.
- de namen en contactgegevens van de huidige leden van de ouderraad. Wij hopen dat wij deze
lijst mogen aanvullen met uw naam!
- de data van onze activiteiten voor dit schooljaar.
Wij bedanken u alvast en wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe!

Overzicht leden ouderraad:
Voorzitter

Lore Geyskens

Ondervoorzitter Els De Turck

mama van Nell, Daan en Lena
mama van Kobe , Kato en Jente

Penningmeester Greet Verbruggen mama van Wolf en Max
Secretaris

Carolien Toté

mama van Janne en Nina

Leden

Sofie Heroes

mama van Cyriel en Cis

Greet Verbruggen mama van Wolf en Max
Noella Phlips

mama van Wolf , Melchior, Astor, Leonard en Jozef

Cindy Moyson

mama van Yannick, Yolan ,Yaron ,Ylliana en Yllithia

Dennis Coopman

papa van Jessica , Axl en Drago

Vincent Lau

papa van Gabrial en Zoë

Katrien Branders

mama van Nyo, Ole en Louie

e-mail: ouderraad@denhulst.be

Data om te onthouden:

Invulstrookje nieuwe leden/helpende handen:

Ondergetekende
……………………………………………………………………………………….
Ouder van……………………………………………..uit klas
………………………………………..

O wil graag lid worden van de ouderraad
O wil komen helpen bij activiteiten als het past

