Heb je interesse om
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voorzitter Jeroen Vervloessem
ondervoorzitter Bart Demarsin
secretaris Tomas Bruyland
penningmeester Mirjam Truwant



lid te worden;
(af en toe) als vrijwilliger aan
een activiteit mee te werken;
ideeën en tips met ons te delen
die onze werking kunnen
verbeteren;
ons op een andere manier te
ondersteunen?

Spreek ons gerust aan, stuur ons een
mailtje op
ouderraad@sanctamariabasisschool.be

Contactpersonen werkgroepen
Kriebelteam: Diewer van der Meijden
Integratie / Koffie en thee:
juf Ingrid (vertrouwenspersoon) en
ouder Diewer van der
Meijden (informeel aanspreekpunt).

of geef je contactgegevens door via het
schoolsecretariaat want ...
SAMEN zijn we KEIGOED!

OUDERRAAD

Tweedehandsbeurzen:
Pamela Blancqaert en Heidi Demaegdt
Team vrijwilligers schoolactiviteiten:
juf Marleen
Team vrijwilligers pedagogische
activiteiten: juf Elisabeth en juf Ingrid

OUDERRAAD
Charles Deberiotstraat 3
3000 Leuven
ouderraad@sanctamariab
asisschool.be

i.s.m. Sancta Maria
Basisschool Leuven

Waarom ouderraad?
Ouders zijn belangrijk voor de school.
Zij zetelen in de ouderraad en in de
schoolraad, helpen leerlingen begeleiden
tijdens excursies en schoolreizen,
repareren kapotte materialen, assisteren
in de lessen en ga zo maar door. Ouders zijn
dus alom in de school aanwezig en hun hulp
wordt door de directie en de leerkrachten erg
gewaardeerd. Zonder die vrijwillige inzet
kunnen veel van de (extra) activiteiten
immers niet of alleen beperkt worden
uitgevoerd.
De ouderraad vergadert zo'n 5 keer per
schooljaar samen met de directie en enkele
leerkrachten, en organiseert daarnaast ook 3
keer een oudercafé. Naast de ouderraad is
er ook nog een belangrijk aantal vrijwilligers
die trouw hun steentje bijdragen achter de
coulissen (tijdens het schoolfeest, het
eetfeest, als leesouder, of op vele andere
manieren).

Kriebelteam

Integratie / Koffie en thee

Ons kriebelteam bestaat sinds 2004, met
jaarlijks een 8- tal vrijwilligers. In
september starten we telkens met een
volledige screening van alle klassen, en we
herhalen dit na elke schoolvakantie.

Het doel van deze werkgroep is om alle
ouders te betrekken bij het hele
schoolgebeuren. De eerste focus ligt op het
verspreiden en verduidelijken van de
schoolinformatie aan moeilijk bereikbare
en vaak ook - maar niet alleen – anderstalige
ouders. Dit kan door het vertalen en
uitleggen van brieven of door het inrichten
van infosessies tijdens het koffie- en
theemoment (bv. over het Sinterklaasfeest,
luizenbehandeling, de overgang van kleuternaar lagere school). Daarnaast willen we de
interculturele uitwisseling op school
stimuleren door ook feesten of tradities uit
andere culturen onder de aandacht te
brengen (bv. een
eetstand op het
schoolfeest met
hapjes uit de
wereldkeuken). De werkgroep helpt ook
minder begoede leerlingen en ouders bij het
beheersen van de schoolkosten en
informeert hen over de verhoogde
tegemoetkoming.

Worden er luizen
gevonden of gemeld, dan
krijgen de kinderen een
speciale infobrief mee naar
huis en wordt de volledige
klas regelmatig gecontroleerd tot ze
luizenvrij is.
Sinds de start van het kriebelteam zijn de
ouders in onze school goed op de hoogte en
slagen we er in het besmettingspercentage
te minimaliseren.

Tweedehandsbeurs
Elk jaar organiseert een heel
team vrijwilligers een herfst–
en een lentebeurs. Iedereen,
ook mensen van buiten de
school, kunnen hier (gebruikte)
zwangerschapskledij, babyartikelen,
kinderkledij (tot 14 jaar) en speelgoed te
koop aanbieden met een verkoopslijst per
20 artikels.
85% van de opbrengst gaat naar de
verkoper, en met de overige 15%
ondersteunt de ouderraad één of meer
schoolprojecten.

Team vrijwilligers
Ook de andere initiatieven van de
ouderraad staan of vallen met de vrijwillige
inzet van ouders: de kalenderverkoop, de
organisatie van een (kinder)fuif, de
wafelverkoop, enz. . Om de continuïteit van
deze activiteiten te verzekeren is een groot
team van vrijwilligers nodig. Iedereen mag
zijn steentje bijdragen volgens eigen
kunnen. Niets moet, alles mag want SAMEN
zijn we KEIGOED!

