
maak kennis met 

de ouderraad

Basisschool De Vogelzang
Goedlevenstraat 78 

9041 Oostakker

Je kent ons van bv. de pannenkoekenverkoop, 
de fietstocht, de quiz, halloweenfuif, Kerstmarkt, 
opendeurdag, …. (telkens in samenwerking met 
het schoolteam)

�    Dankzij jullie hulp konden we al bv. alle lln. 
een welkomstkoekje en een drankje aanbieden 
op eerste schooldag, een extra bijdrage doen 
bovenop het klasbudget per leerling, bijdragen 
in de kostprijs van de sportdag, een uitstap 
sponsoren (film, toneel, poppenkast, …), nieuwe 
zandtafels voor de kleuters aankopen, bijdragen 
in de  aankoop van nieuwe digitale borden, 
spelmateriaal aankopen voor de 
naschoolse opvang, …

JA, natuurlijk  
wil ik meedoen! 
Dat treft, want gemotiveerde ouders  
kunnen we áltijd gebruiken.

Geef ons zeker een seintje.  
Dat kan op allerlei manieren.

MAIL
Ouderraad@bsdevogelzang.be

FACEBOOK
Ouderraad BS de Vogelzang 

DE SCHOOL
Tel. 09 /251.13.32 
•  Per mail aan onze directeur:  

devogelzang@pantarhei.be 
• Online: http://bsdevogelzang.be/ouders/ouderraad/

‘IN HET ECHT’
Spreek de mensen van de ouderraad gerust aan bij de 
schoolpoort, je vindt onze leden op de schoolwebsite.
 

Of kom gewoon naar één  
van onze vergaderingen! 

Datum van de volgende vergadering kan je 
terugvinden in de nieuwsbrief van de school  
& op onze facebookpagina.

We zijn op zoek  
naar jou!  
�   Wil je regelmatig de vergaderingen bijwonen? 

�    Wil je een bezorgdheid, thema, … bespreken of 
voorstellen?

�    Wil je graag helpen bij één of meerdere activiteiten 
zonder deel te nemen aan de vergaderingen? 

�    Heb je leuke, realiseerbare ideeën of tips? 

�    Ben je een handige Harry die wel eens een klusje 
wil opknappen op school? 

�    Knutsel je graag en steek je graag dingen in elkaar 
die we kunnen gebruiken op onze activiteiten?

�    Is fotografie of film je passie en heb je ideeën om 
onze activiteiten meer in de kijker te zetten? 

�   ……

Enkele 
realisaties



Omdat we samen mooie dingen  
kunnen verwezenlijken! 

De schoolfietstocht? De quiz? 
De Halloweenfuif? 
Die kwamen er allemaal dankzij de ouderraad.

Bovendien leer je andere ouders, leerkrachten, 
directie en personeel op een andere manier 
kennen. Dit in een ongedwongen sfeer waar 
iedereen ideeën kan aanbrengen en meedenken, 
vrijwillig en op zijn eigen manier!  

De vergadering gaat altijd 
door op school en meestal in 
de leraarskamer. 

We vergaderen meestal afwisselend op 
een dinsdag of een donderdag en starten 
om 19u30.

De datum van de volgende vergadering 
wordt altijd vastgelegd op het einde van 
de vergadering. 

De datum van de volgende ouderraad kan 
je altijd in de nieuwsbrief terugvinden en op 
onze  facebookpagina: 

We vergaderen acht keer per jaar, mét de directie en 
enkele leerkrachten. 

We bespreken vragen die elke ouder kan aanbrengen. 
We kijken vooruit naar de activiteiten die op stapel 
staan en beslissen samen hoe we ons budget best 
kunnen aanwenden. 

Daarnaast zijn er ook werkgroepen waar we in kleinere 
teams heel diverse thema’s bespreken.

Voorbeelden?

�  Verkeer
�  De jaarlijkse quiz
�  Het Halloweenfeestje
�  Sociale media

We zijn een groep enthousiaste 
ouders die de school willen helpen 
omdat we dat belangrijk vinden voor 
onze kinderen.

We overleggen met het hele 
schoolteam:  
directie, leerkrachten, 
secretariaat, opvangjuffen 
en het onderhoudspersoneel.

Samen denken we na over hoe de 
school nog beter kan werken. 
We organiseren activiteiten ten 
voordele van de kinderen en we steken 
een handje toe waar nodig.

Waar ?

Wanneer ?

Hoe ?

Wie ?
Waarom ?

Ouderraad 
BS De Vogelzang


