Ouderraad De Wegel
zkt. leden!
Beste ouder
Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is goed gestart.
En ook de Ouderraad neemt weer de draad op!
Net zoals jij vertrouwen de ouders van 600 kinderen hun
kinderen toe aan het team van De Wegel.
Ouders kunnen niet zonder scholen.
En scholen kunnen niet zonder ouders.
Wil ook jij je breder inzetten voor de school als geheel?
En zo mee alle ouders en kinderen vertegenwoordigen?
Een warme oproep: om niét aan de kant te blijven staan,
maar mee school te vormen…
In de Ouderraad van De Wegel ben je hiervoor van
harte welkom!

Wat doet de Ouderraad?
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die
mee de brug slaat tussen de ouders en de school.
We werken op 4 grote lijnen:
 We zijn een aanspreekpunt voor alle ouders over
de schoolwerking in het algemeen.
 In onze vergaderingen beluisteren, brainstormen
en communiceren we over wat er leeft bij de
ouders van De Wegel. We denken actief mee over
onderwerpen die iedereen aanbelangen. En we
adviseren het schoolbeleid daarover.
 Wij organiseren ontmoetingsactiviteiten en af en
toe ook een activiteit die geld in het laatje brengt
om dan te investeren in de schoolwerking.

We starten op donderdag 20 september 2018 om
19u30 in de eetzaal van De Wegel.
Iedereen is welkom op deze vergadering!
Op deze startvergadering stellen we het huidige
ouderraad-team (we zijn al met 30). En we hopen vooral
kennis te maken met nóg nieuwe gezichten! De grote
lijnen van de werking van de Ouderraad komen aan bod.
En we denken vooral samen na over wat we dit
schooljaar allemaal willen bereiken en doen!

Zitten tussen deze 10 goede
redenen ook die van jou?
 Ik wil via deelname aan de ouderraad graag actief
mee bijdragen tot een nog beter schoolklimaat
voor mijn kind(eren)!
 Ik zet mij graag belangloos in, want ik haal daar
zelf ook voldoening uit!
 Ik wil wel een beetje van mijn vrije tijd zinvol en
vrijwillig spenderen aan het algemeen belang!
 Ik zet mij graag positief in en ik wil mee het
verschil maken!
 Hoewel ik vaak al veel andere dingen ‘te doen’
heb: dit kan er nog wel bij!
 Ik ga er niet zomaar vanuit dat ‘de anderen’ het
wel zullen doen; ik engageer mij zélf! Vele
handen maken licht werk!
 De Ouderraad staat garant voor toffe contacten
met andere ouders, directie en leerkrachten!
 Iedereen heeft talenten; ik ook! En die zijn ook
prima inzetbaar in de ouderraad!
 Ik wil wel mee een stem geven aan de ideeën van
alle ouders van onze school!
 Een straffe school, daar gaan we voor. Ik kan ook
mijn steentje bijdragen via een sterke ouderraad!

 We ondersteunen op vraag directie en

leerkrachtenteam bij onderwijs- of andere
activiteiten van de school.

Wil je graag meewerken? We vergaderen in het
schooljaar een vijftal keer (19u30 tot 21u30). En we
realiseren daarnaast ook samen een aantal activiteiten.
Je hebt trouwens helemaal geen speciale ervaring nodig:
motivatie en een goede teamgeest volstaan om bij de
ouderraad te komen!

Lijkt het ook jou wel iets om je actief in te zetten binnen
de Ouderraad? Natuurlijk!
Neem snel (graag ten laatste op MA 17/09) contact op:
 met één van de leden (zie ommezijde); je kent
ongetwijfeld wel iemand!
 of mail ons op ouderraaddewegel@gmail.com
We hopen je te mogen begroeten!
De Kerngroep van Ouderraad De Wegel
Mark Arnaut, Gert Batsleer, Joke Den Haerynck, Filip Maenhout,
Jorn Nuttynck en Valerie Van Vooren





