
DE OUDERRAAD
Mogen we ons even voorstellen?



Doel van de ouderraad

• Spreekbuis tussen ouders en directie/schoolraad

• Bevorderen sociaal contact tussen de ouders

• Geld inzamelen voor projecten in de school via 
organisatie van activiteiten



Belangrijkste activiteiten

EETDAG



Belangrijkste activiteiten

PIZZASLAG



Belangrijkste activiteiten

SCHOOLFEEST



Belangrijkste activiteiten

Tweejaarlijkse voorjaarsmarkt



Jaarlijks terugkerende uitgaven 

• Een deel van de busritten 

• Zwemlessen Vlabus
(een extra zwemleraar) 

• Spelmateriaal bij speciale gelegenheden 

• Tutti Frutti-project deels via EU-subsidies.
Het restbedrag wordt betaald door de
ouderraad zodat alle kinderen van de
lagere school op woensdag gratis fruit eten.



Andere uitgaven
oa.

2010-2011 speelboot bij de kleuters van centrum, 2 
digitale schoolborden (in 6e leerjaar) 

2011-2012 een speelzoldertje op Stotert

2012-2013 nieuw zand voor alle kleuters en nieuwe 
zandbakjes voor kleuters Centrum 

2013-2014 een nieuwe zandbak voor de kleuters centrum 

2014-2015 klimmuur op speelplaats lagere school

2015-2016 digitaal bord, nieuwe speeltoestellen op de 
speelplaats, goal

2016-2017 speelzolder



Werkgroep verkeersveiligheid

Hierbij wordt zowel financieel als logistiek gesteund, 
bijvoorbeeld: 
• stappenteller 
• buttonactie (lagere school) 
• acties met gelukspoppetjes 
• klassikale acties rond juist parkeren, veilig fietsen 
• reflectorlichtjes
• …



Wie kan bij de ouderraad komen? 

• Elke ouder kan lid worden, door zich te melden 
bij een ouderraadlid, bij de directie of via een 
leerkracht. Aansluiten kan op elk moment. 

• Mensen die enkel willen helpen bij de 
activiteiten zijn ook meer dan welkom. 



Bij de ouderraad zijn

Dat is:
• Regelmatig aanwezig zijn op vergadering (een 

6-tal keer per jaar)
• Helpen op activiteiten
• Zorgen voor een actieve inbreng in de 

werkgroepjes



Maar dat is ook 

Een leuke groep



Zin om mee te doen?
• Geef een seintje bij een ouderraadlid.

• Of geef een seintje bij de directie of via een 
leerkracht. 

• Onze contact gegevens vind je terug op de 
website van klavertje 4
► http://klavertje.4.gvbs.be

• Aansluiten kan op elk moment.

http://klavertje.4.gvbs.be/
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