
O U D E R R A A D 

Alle ouders die kinderen hebben op de school kunnen lid  
worden van de ouderraad.  
 

Het maakt niet uit of de kinderen net in de instapklas 
zitten of al in het 6de leerjaar.  

 
IEDEREEN IS WELKOM! 
 
 
 
 
 
 

Wat doet een ouderraad zoal? 

 We zijn een aanspreekpunt voor alle ouders en leerkrachten 
 signaleren van vragen van ouders aan de school/leerkrachten 
       voorbeelden: over naschoolse opvang, visie van de school, ... 
 signaleren van vragen van de school/schoolbestuur aan de ouders 
       voorbeelden: inspraak bouwplannen, specifieke schooltopics, ... 

 Activiteiten organiseren  
 voor kinderen, ouders, grootouders en de gemeenschap 

 We ondersteunen de school en de leerkrachten 
 helpen bij werken op en rond de school 
       voorbeelden: speeltuig verplaatsen, verfraaiingswerken, ... 

Hoe gaat dat in zijn werk?  

Als ouderraad delen we ons per activiteit op in werkgroepen. 
 
Dit maakt dat de “lasten” en verantwoordelijkheden verdeeld zijn en dat je  
niet van elke activiteit van naald tot draad op de hoogte moet zijn. 
 
Gedurende het jaar hebben we 5 algemene vergaderingen waarin elke 
werkgroep zijn activiteit toelicht en de algemene thema’s aan bod komen.  
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Waarom doen we dit? Wat doen we met de opbrengst? 

Als ouderraad hebben we enkele vaste engagementen aangegaan 
met de school/kinderen. 

 Klastoelage  

 Sint en Pasen  

 Bussen (schaatsen, meerdaagse uitstappen, sportdag) 

 Wafels bakken  

 Grootoudersfeest 

 Eindejaarsreceptie 6de leerjaar  

 Gerealiseerde wensen van de leerkrachten: 
parasols, afdak op kleuterspeelplaats, podium, ... 

Reeds geplande activiteiten: 

Grootoudersfeest 18/10/2019 - Spaghettidag 24/11/2019 

Wafels bakken 19/02/2020 & 21/02/2020 

Kompasfuif 07/03/2020 - Quiz 28/03/2020 - Schoolfeest 16/05/2020 

Wij zijn op zoek naar:  

 ouderraad leden 

 helpende handjes:  

        mensen die af en toe wel eens willen komen helpen op een activiteit 

 

Neem contact met ons op via ouderraadhetkompas@gmail.com 

of bel 0468 33 32 35 (voorzitter An Van Eyck) 
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