DE OUDERRAAD

Kent u de ouderraad,

zijn rol en zijn leden ?
De ouderraad is een dynamisch team
van ouders die zich inzetten voor onze
school en nieuwe ideeën inbrengen om
de werking continu te verbeteren. Wij
willen dat alle betrokken partijen
(leerlingen, leerkrachten en ouders) zich
goed voelen en met plezier naar school
komen.

Onze rol is het versterken en
behouden van de relaties tussen de
gemeenschap van ouders, de leraars
en de directie. Bovendien, is het
belangrijk dat de ouderraad geen
klachtenbureau wordt. Wij bespreken
graag een voorstel voor een
schoolwedstrijd, het introduceren van
een fruitmand per klas, algemene
aanpak van de dagelijkse werking
van de school. Voor persoonlijke
problemen van kindjes in de klas, op
de speelplein, etc. raden wij aan het
gesprek te zoeken met de directie of
de klasjuf. Een uitzondering hierop is,
als er problemen zijn die een groot
deel van de klas raken.

Wij organiseren evenementen zoals de
jaarlijkse kerstmarkt (niet mogelijk door
corona dit jaar) tweedehands fietsen-,
spelletjes- en boekenbeurzen om extra
budgetten te verzamelen voor onze
school (en kindjes).

de Kerstmarkt

Jaarlijks
vinden
vijf
tot
zes
bijeenkomsten plaats om alle thema's
die met de school te maken hebben te
bespreken. Elke bijeenkomst bestaat uit
een
tiental
ouders,
mevrouw
Derdelinckx (onze directrice) en één of
twee leerkrachten die om de beurt bij
elke bijeenkomst zijn. We proberen
zoveel mogelijk dat elke klas in de
school wordt vertegenwoordigd door
één of meer ouders in de ouderraad. Zij
worden dan de oudercontacten voor
de klas.

Wil je ons helpen ?
Wil je graag deelnemen, heb je een
goed idee, of wil je iets met ons delen
aarzel dan niet om contact op te
nemen
via
het
adres
ouderraad_dbk@yahoo.be
Last but not least, zijn we altijd op zoek
naar enthousiaste en positieve ouders
om het team te versterken. ☺

L6

Emilie Delacroix en Emilie Lemaire
(mama’s van Zoé en Ombeline)

L5

Isabelle Crombag en Gaétane Verwilghen
(mama’s van Axelle en Rosalie)

L4
L3
L2

Marie Delacroix (mama van Maxime)
Laure Vandenbroucke (mama van Nils)

Caroline Clercq (co-voorzitster) en Charline
Burton (mama’s van Elina en Marion)

L1

Rosa Detrazegnies en Faten Khelifi
(mama’s van Matz, Ruben en Sara)

K3
K2

Alexander Lutz (papa van Felix)

K1 B
K1 A

Alexander Lutz (papa van Oliver)

Anouchka Durbecq en
Laurence Verstappen (co-voorzitster)
(mama’s van Clémence en Ysaline)

We zijn op zoek naar dynamische ouders !

