OUDERRAAD Basisschool Den Heuvel
Beste ouders,
Zoals jullie wellicht al weten, is het oudercomité van onze school zopas omgevormd tot een
ouderraad. Dat klinkt heel officieel, maar in de praktijk betekent het vooral dat we de
wisselwerking tussen ouders en school nieuw leven willen inblazen. We stellen ons graag kort
aan jullie voor.
Waarom een ouderraad?
Een ouderraad heeft heel wat voordelen ten opzichte van een oudercomité. Wellicht het
belangrijkste voordeel: jullie stem klinkt voortaan tot in de leraarskamer. Een afvaardiging van
de ouderraad maakt trouwens deel uit van de schoolraad en kan zo aan schoolbestuur en
directie duidelijk maken wat er leeft bij de ouders/kinderen. We zijn ervan overtuigd dat die
(in)formele contacten een meerwaarde betekenen voor zowel school, ouders als kinderen.

Wie zit in de ouderraad?
Bij de start van de ouderraad hebben liefst 28 enthousiaste ouders van basisschool Den Heuvel
zich aangemeld. Hun namen/functies vind je op de achterzijde. De bestuursleden van onze
ouderraad zijn verkozen voor een periode van vier jaar, maar bij de start van het nieuwe
schooljaar kan iedereen lid worden, die zich wil inzetten voor de school van zijn kinderen.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad wil onze school ondersteunen, zowel in denken als in doen. De leden van de
ouderraad hebben maandelijks een overleg. De gespreksonderwerpen zijn heel divers: van
schoolactiviteiten, recente gebeurtenissen en veranderingen tot toekomstplannen. Wij
signaleren aan de schooldirectie wat/waar beter kan, omdat we geloven dat die ‘antennefunctie’
erg waardevol kan zijn.

Let wel: de ouderraad is géén klachtenbank. Individuele problemen horen opgelost te worden in
de leraarskamer, algemene klachten (bijvoorbeeld vuil sanitair, gevaarlijke verkeerssituatie)
worden uiteraard wél aangekaart. Daarom is ook elke ouder van harte welkom op onze
maandelijkse vergadering.

De ouderraad helpt de school ook letterlijk een handje. Bij het organiseren van activiteiten, het
opknappen van klusjes…

Wil je ook helpen?
De ouderraad wil verschillende werkgroepjes oprichten – van denkers en doeners - en
daarbij zijn hulp én ideeën altijd welkom.

Dus: Ben jij een Handige Harry, die wel een klusje kan opknappen op school? Tof!
Ben/ken jij een (groot)ouder, die verkeersbrigadier wil spelen? Super! Heb jij een tip
om onze school nog toffer te maken? Laat maar komen! Wil je één keer per jaar de
handen uit de mouwen steken op het schoolfeest? Geweldig!
Is het antwoord op één van bovenstaande vragen ‘ja’? Of wil je meer weten over de
ouderraad? Spreek dan één van onze leden aan. De volledige ledenlijst en
vergaderdata vindt u ook op www.basisschooldenheuvel.be. Mailen kan ook naar
ouderraaddenheuvel@outlook.com

