Wie zijn we?
De ouderraad is een groep ouders van leerlingen van de school die zich vrijwillig en
onbezoldigd inzetten voor het inzamelen van geld voor het schooltje.

Wat doen we?

Infobrochure Ouderraad
Vrije Basisschool
de 5-sprong
Afdeling
Ganzenberg 6
9220 Kastel

Als ouderraad willen we een brug vormen tussen de ouders en de leerkrachten.
Wanneer ouders vragen hebben kunnen deze via de vergaderingen van de
ouderraad aan de directie gesteld worden. Afhankelijk van het thema zal de
vraagsteller persoonlijk een antwoord krijgen of wordt de vraag en het antwoord
erop via het verslag aan iedereen meegedeeld.
De meeste tijd en energie steekt de ouderraad in het organiseren van activiteiten
om geld in te zamelen, want zoals iedereen wel weet is het onderwijsbudget
beperkt. Als ouderraad kunnen we op een bijkomende manier centjes inzamelen
om leuke, educatieve en didactische materialen aan te kopen, iets wat ten goede
komt aan alle leerlingen over verschillende generaties.

Onze realisaties?
Afgelopen jaren hebben we voorrang gegeven aan de schoolinfrastructuur. We zijn
dan ook blij dat we kunnen zeggen dat alle gemeenschappelijke lokalen die we zelf
konden schilderen of renoveren onder handen genomen zijn en we vanaf nu de
focus kunnen leggen op het aankopen van educatief en didactisch materiaal.

Reeds gerealiseerd:

e-mail: de.5sprong@skynet.be
website: www.de5sprong.be






Fatsoeneren van de tuin
Schilderen knutselklas
Schilderen van de turnzaal
Schilderen van de kleutergang







Schilderen van de koffieklas
Gedeeltelijke renovatie toiletten
Schilderen refter lager
Schilderwerken speelplaats
Renoveren keuken

Grote aankopen:












Nieuwe schoolbanken en stoelen in hoogte verstelbaar
Nieuwe beamers
Nieuw televisie - en fototoestel
Nieuw whiteboard
Tweedehands schoolbord
Didactisch en educatief materiaal
Nieuwe speeltuigen
Nieuwe kleuterfietsjes
Nieuwe tuinbanken
Materiaal voor de schilmoekes
Verhoogzitjes

Wat betekent een jaar in de ouderraad?
Tijdens het jaar zijn er gemiddeld een viertal vergaderingen. Op de vergaderingen
worden alle ouders uitgenodigd, evenals de leerkrachten en de directie. De
vergaderingen verlopen in een gemoedelijke sfeer met ruimte voor nieuwe ideeën,
school gerelateerde thema’s en een evaluatie van de georganiseerde activiteiten.
Die activiteiten worden door enkele leden georganiseerd. Hulp is nodig tijdens de
voorbereiding, de activiteit zelf en voor het opruimen. Op de eerstvolgende
vergadering wordt er teruggeblikt met leuke anekdotes, punten ter verbetering en
de punten die zeker moeten behouden blijven, dit om de kwaliteit van de activiteit
te verhogen.

Waarom bij de ouderraad komen?
Wil je je inzetten om op een leuke manier mee geld in te zamelen voor het schooltje
waar uw kind toch 9 jaar van zijn jeugd doorbrengt? Wil je mee bijdragen aan
vrolijke gezichtjes tijdens de activiteiten of lachende kinderen zien wanneer ze
spelen met de materialen die dankzij de ouderraad kunnen aangekocht worden?
Heb je een talent om iets te organiseren of wil je graag helpen tijdens activiteiten?
Dan is de ouderraad iets voor u!

Bijdrage door de ouderraad:
 Een leuke attentie bij afgave ingekleurde tekening op de jaarlijkse avondmarkt
te Kastel
 Gratis heerlijke pannenkoeken en chocolademelk voor de leerlingen tijdens het
jaarlijkse carnavalsfeestje
 Alle Communicanten en leerlingen die Lentefeest vieren krijgen van de
ouderraad een waardebon van Top Toys
 Tweejaarlijkse bijdrage voor de zeeklassen
 Jaarlijkse traktatie van al onze leerlingen op iets lekkers tijdens de Jumpdag
 Ter beschikking stellen van klasbudgetten voor de leerkrachten ifv aankoop
didactisch en educatief materiaal
 …

Warme oproep!
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat de
uitstroom ervan (doordat leerlingen aan de school afstuderen) groter is dan de
instroom. Het zou jammer zijn mocht de ouderraad op termijn verdwijnen en de
leerkrachten en leerlingen geen financiële hulp meer krijgen van ons.
Iedereen is welkom, want vele handen maken licht werk!
Hopelijk tot op de volgende ouderraadvergadering!
Groetjes,
De ouderraad.

