LEDEN

Inschrijfstrook

Ouderraad

Sofie Broeckx

Patrick Nevejan
Anita Jansen

Paul Verstappen

in de kijker

Patrick Urkens

Inge Boonen
ouders die het jaar
gezellig willen afsluiten

Jeroen Luypaers

leuke en
nieuwe ideeên

nog meer mama’s
en papa’s

Sophie Vanvelthoven
Gert Potters
verkeersouders

Ouderraad
Zoekt

Jan Mertens

creatieve talenten

Elke Mertens

Natacha Nyens

ouders die graag mee
willen vergaderen

extra handen voor parking, te helpen
met carnaval, soep, Sint ...

Miek Verachtert

Nikki Adriaensen
Mihret zebene

organisatietalenten voor
brunch, vaderdagontbijt

Sint-Pietersinstituut
Zevendonk vzw KORT
Kapelweg 56
2300 Turnhout
 014/41 37 92

Wat leeft bij de ouders, verzamelen van info.
Belangrijk dat ouders weten wie de ouderraad
vertegenwoordigt.
We zijn aanspreekbaar voor alles wat ouders
aanbelangt. (persoonlijke belangen worden beter
met Patrick – directeur besproken)
Na bespreking binnen OR de info terug naar de
ouders brengen.
Ideeën rond thema’s zijn steeds welkom.

Wil je er bij…

Maandag 12 september om 20u open ouderraad
voor iedereen
Geef het inschrijfstrookje terug mee met je kind.
Spreek ons aan, geef ons een seintje.
Geef het door via de leerkracht of directie.
Design: Page Up

Handtekening

 Meewerken aan schoolactiviteiten
vb. grootouder/ouderfeest, klokskeskermis, receptie
einde schooljaar, Sint,…

2. Relatie ouderraad – ouders

Wil graag meewerken aan de activiteiten

 Niet financieel- opbrengende activiteiten
Informatieve avonden rond: cyberpesten,
“tussen koesteren en kaderen” met Lut Celie,
“positief opvoeden” met Wendy Depree.
Soepdagen
Carnaval op school
Verkeer
Klasfoto einde schooljaar

Samenwerking rond projecten en acties
(vb. werkgroep verkeer, werkgroep
gezondheidsbeleid).

Wil graag mee vergaderen

 Activiteiten (geldinzameling)
Perenactie periode september
Brunch Zondag 23 oktober 2016
Lezing: Pesten op school: een lezing met Gie
Deboutte voor ouders, leerkrachten en opvoeders,
donderdag 17 november om 20u
Truffelverkoop periode december
Vaderdagontbijt Zondag 19 maart 2017

Uitwisseling van meningen en ideeën.
Praktisch maar ook met feedback.

■
■
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Wat doen we?

Open contact tussen school – ouders stimuleren.

Email: 

 Financiële middelen: V
 ia activiteiten (brunch,
truffelactie, vaderdagontbijt).
Alles ten dienste voor de
kinderen.
Het team van de school kiest in
overleg met de ouderraad, voor
een project dat financieel zal
ondersteund worden door de
ouderraad. (Bijv. schoolboeken,
speeltoestellen, leeshoek, …)

Informatie rond werking beide organisaties.

Tel.:

 Manier van werken: - Tweede maandag van de
maand vergaderen.
- Werkgroepen.
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1. Relatie school – ouderraad

Adres: 

 Groep met structuur (actieve leden vs losse
medewerkers).

 We baseren ons op twee grote peilers

De heer en/of mevrouw: 

 Groep ouders samen brengen met
vertegenwoordiging van directeur en leerkracht uit
het team.

Waarvoor doen we het:
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Wat is ouderraad?

info: directie@sint-pieter-zevendonk.be
ouderraad@sint-pieter-zevendonk.be
www.sint-pieter-zevendonk.be

Leidraad voor voorstelling Ouderraad

