De ouderraad: wie zijn dat?
De ouderraad staat open voor alle ouders van
de leerlingen van basisschool Immaculata.
Daarnaast maken ook de directie en enkele
leerkrachten deel uit van de ouderraad.
Zie je het zitten om je te engageren als lid of als
helper van de ouderraad? Heb je ideeën,
opmerkingen, zaken die je kwijt wil,…?
Contacteer één van de leden van het dagelijks
bestuur, we helpen je graag verder.

Nele De Kesel
mama van Liesa, Noor (L6) en Thor (L3)
voorzitter
Sabrina Wastiels
mama van Daan (L5)
penningmeester
Lies Debbaut
mama van Lucie (L2), Renée (L1) en Aline (K2)
Joeri Tamsin
papa van Alessandro (L3), Oona (K1) en
Mila (K1)
Of mail ons op het emailadres
ouderraad@basisschoolimmaculata.be

Ouderraad
basisschool
Immaculata
Als lid van de ouderraad…
… denk je actief mee over de school en de
activiteiten. Je kunt je engageren om een
activiteit mee te helpen uitbouwen. We
vergaderen op school van 20u tot 22u. De
vergaderingen gaan door op de volgende data:

Samen bouwen aan een
fijne school!

- maandag 17 september
- dinsdag 23 oktober
- woensdag 5 december
- dinsdag 15 januari
- maandag 18 maart
- dinsdag 4 juni
Als helper van de ouderraad…
… kies je zelf hoe je je wil inzetten. Als
klusjeswonder,
goede
ideeënbom,
organisatorisch
talent
of
spitsvondige
kunstenaar, … niets moet, maar alle hulp is zeker
welkom! We mogen je contacteren als de handen
uit de mouwen moeten gestoken worden. Je
hoeft geen vergadering bij te wonen. Ook
grootouders zijn welkom!
Als steunend lid van de ouderraad…
… kun je de ouderraad financieel steunen,
zonder lid of helper te zijn. Je schrijft daarvoor
€ 5,00 over op rekening BE45 7380 3433 5089 op
naam van Ouderraad Immaculata.

Kom kennismaken met de
ouderraad op de startvergadering
op maandag 17 september om 20u!

Waarom een ouderraad?
De ouderraad verenigt de belangen van ouder,
kind, leerkrachten en directie.
De ouderraad:
•
•
•

is dé spreekbuis van alle ouders naar
directie en leerkrachten (en omgekeerd)
brengt ouders samen die zelf initiatieven
willen nemen of helpen bij activiteiten
is er voor ouders die meer willen weten
over de (interne) werking van de school

Interesse?

+ Samen plezier maken:
Er wordt serieus vergaderd, hard gewerkt, maar
vooral … veel plezier gemaakt. Elk lid van de
ouderraad voelt zich betrokken en wil er alles
aan doen om van basisschool Immaculata jaar na
jaar een leuke school te maken.
De vergaderingen verlopen in een ontspannen
sfeer. Iedereen kan er zijn opmerkingen en
ideeën op tafel gooien. Het schooljaar starten
doen we met een uitstapje! Vergaderen doen we
nooit zonder een hapje en een drankje.

Pannenkoeken
+ Samen overleggen
Drankje op
onthaalmoment

Kaas- en
wijnavond

wandeling

Hulp bij het
schoolfeest

+ Samen werken:
In de ouderraad wordt niet alleen gepraat,
integendeel! Of het nu gaat om een eigen
organisatie van de ouderraad of een activiteit
van de school, in de loop van het jaar worden de
handen meermaals uit de mouwen gestoken.
Sommige activiteiten zijn broodnodig, want met
centen die een verkoopactie opleveren, worden
zaken voor de school aangekocht. Andere
activiteiten stimuleren de onderlinge sociale
contacten tussen de ouders en betrekken de
ouders dichter bij de school.

Thema avond

Je kan er kennismaken met de
ouders die al lid zijn, met de
werking
en
de
geplande
activiteiten.
Na deze eerste kennismaking
beslis je of je lid of helper wilt
worden.

Welke activiteiten?

De ouderraad wil

De ouderraad is er in de eerste plaats om de
communicatie tussen ouders en de school vlot te
laten lopen - en dat in twee richtingen.
Heb je als ouder een suggestie, dan kun je dit via
de ouderraad voorleggen aan de directie.
Omgekeerd vormt de ouderraad voor de school
een ideaal klankbord om te toetsen of er een
draagvlak is voor het beleid, de projecten en de
pedagogische initiatieven van de school.

Kom dan naar de startvergadering op
maandag 17 september om 20u!

Hulp bij
voetbaltornooi

Alle ouders zijn van harte welkom!
De startvergadering vindt plaats op school
(ingang Kon. Astridlaan 4).
Kan je er niet bij zijn op 17 september?
Kom gerust naar één van de volgende
vergaderingen of geef je interesse door via ons
emailadres
ouderraad@basisschoolimmaculata.be

We hopen je te mogen
verwelkomen als lid of
als helper!

Neem ook eens een kijkje op
onze nieuwe website!

www.ouderraad-immaculata.be

