
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het ouderoverleg geeft me de kans om ook 

ouders van buiten de leefgroep te leren kennen 

en ook met hen ideëen uit te wisselen. Een forum 

waar vaak heel praktische informatie gedeeld 

wordt. Handig, zelfs voor een ouder die al een 

paar jaar meedraait. ☺”   

 (Sofie, mama Finn ) 

De herfstopruimdag is een dag waar ik altijd 

naar uitkijk als mama. Samen met zoveel ouders 

en de kindjes de tuin opruimen.. Samen lekker, 

gezellig eten ’s middags en ’s avonds moe maar 

voldaan naar huis met weer heel wat leuke 

contacten bij en de tuin kraaknet, fantastisch! 

Katie (mama Anna en Felix) 

“‘k ben nog al een nieuwsgierige…  

dus ook naar het ‘reilen en zeilen’ achter de schermen van de school 

‘k voel me betrokken op het schoolgebeuren 

Ik denk graag mee, samen met andere ouders en het team van leerkrachten 

De Kern vraagt een engagement,  

maar… de tijd valt wel mee, dat krijg ik er nog wel bij… 

Nieuwsgierig + goesting + een beetje tijd = de 3 redenen voor mij om deel te 

nemen aan de kern….” 

 (Wibrich, mama Lars, Stan & Marieke) 

“Tof dat je ook op andere momenten ( o.a. groendagen) 

andere ouders kan ontmoeten, in een andere sfeer.” 

(Veronique, mama Auke & Daan) 

“Dankzij de extra financiële ondersteuning van de kerngroep zijn tal 

van investeringen al gerealiseerd kunnen worden: avonturenspeelplaats, 

overkappingen speelplaatsen, smartborden in de klas, …” 

“De leefgroepvergadering brengt me dichter bij wat mijn kind 

op school ervaart. Je denkt er als ouder na over boeiende ervaringen 

bij het project. Je doet dit samen met de leerkrachten en andere 

ouders. Ik leerde er al verschillende ouders beter kennen.”  

(Sofie, mama Amélie en Lucas) 



  

  

 

TUINDAG MET DE LEEFGROEP 
Wie? Alle ouders van die leefgroep - Contact: de leerkracht 

Wat? Samen de avonturentuin onderhouden 

Wanneer? Elke leefgroep 1 keer per schooljaar 

 

WERKGROEPEN 
Wie? Ouders die zich hiervoor opgeven  

Contact: via Gimme, mail, de leerkracht, het blad dat in de koffieklas hangt) 

Wat & Wanneer? 
 GROEN: inrichting/onderhoud avonturentuin, zaterdagvoormiddagen 
(Jurgen Compernolle, Bart & Peter Van Hee) 

 CREA: crea-ateliers voor kinderen, op groenzaterdagvoormiddagen  
(Ineke Danschutter /Virginie De Ridder) 

 ICT: onderhoud pc’s/servers, ondersteuning team, meedenken ICT-toekomst  
(Cedric Van Tenten/Stijn Naert/Kristien Vandendriessche) 
 TEAROOM & ROMMELMARKT: jaarlijkse tearoom, augustus (Veronique De Meyer/Fleur Lesaffer) 

 VERHALENWANDELING OF FUIF: jaarlijkse activiteit, oktober  
(Karlien De Jaeger, Wibrich Bruyninckx, Hilde Dierckx, Sarah Lauwaert) 

 GROOTOUDERFEEST: maart (Nele Lataire, Sofie Roussel, Eva Walgraeve en Judith Verstraete) 

 SCHOOLFEEST: mei (Dafne Boone en Vanessa De Baets) 

 

 

KERNGROEP 
Wie?  
De kerngroep is een groep van geëngageerde ouders en teamleden. 

Wat?  
De kerngroep houdt zich bezig met het wat “formeler” overleg, coördineert de 
verschillende werkgroepen en zorgt voor samenhang en continuïteit tussen alle 
activiteiten. De groep beheert ook het budget van de vzw Ouderoverleg en zorgt er 
zo voor dat de school elk jaar een extra financiële ondersteuning krijgt ten voordele 
van de kinderen (bovenop het ‘normale’ schoolbudget).  

Wanneer? 
4 keer per schooljaar (september, december, maart, juni), j 

Contact: Kristien Vandendriessche / Sofie Roussel 
 

Voor alle contactgegevens: zie wie-is-wie-lijst 

 

 

HOOFD 

OUDEROVERLEG 
Wie? Alle ouders van de school, een delegatie van het team en de directie 

Wat? Betrokkenheid en welbevinden van ouders op school bevorderen via het 
doorgeven van informatie, gesprek,… ontmoeting 

Wanneer? 3 keer per schooljaar (oktober, februari, juni) 

Contact: Kristien Vandendriessche / Sofie Roussel 

 

LEEFGROEPVERGADERING 
Wie? Alle ouders van die leefgroep 

Wat? Betrokkenheid en welbevinden van ouders in de klas bevorderen via het doorgeven 
van klasinformatie, bespreken van projecten,… 

Contact: de leerkracht  
 

Wanneer? 4 keer per schooljaar  

 

 

 

 

PARTICIPATIE OP KLAVERTJE VIER 

Samen LEEFSCHOOL maken! 

Op onze school is de aanwezigheid van OUDERS heel 
belangrijk. Ouders krijgen de kans hun kinderen en het team  

van heel nabij te volgen en te ondersteunen op school.  
We geloven dat een grote betrokkenheid van de ouders ss+  

het welbevinden van onze kinderen bevordert. 
 SAMEN 

HANDEN 

HART 


