
Ouderraad 

 

Even voorstellen 
Heb jij je al eens afgevraagd wie het busvervoer 
van de openluchtklassen betaalt? 
Weet jij waar je terecht kan als je iets kwijt wil 
over de verkeerssituatie rond de school? Herinner 
jij je nog wie er voor de barbecue op het 
schoolfeest zorgde? 
 
Als dit geen belletje doet rinkelen moeten we 
dringend de ouderraad even voorstellen.  
 
De ouderraad brengt ouders samen die hun 
steentje willen bijdragen tot een toffe 
schoolomgeving voor hun kinderen. Zij wil als 
spreekbuis van de ouders een zo goed mogelijke 
samenwerking met alle leerkrachten tot stand  
brengen.  
 
De ouderraad komt een zestal maal per jaar 
bijeen. Tijdens de vergaderingen wordt het reilen 
en zeilen binnen de school besproken en wordt, 
indien nodig, advies gegeven aan de schoolraad 
(waarin 3 vertegenwoordigers van de  
ouderraad zetelen).  
 
Daarnaast worden tal van activiteiten 
georganiseerd om ouders en school dichter bij 
elkaar te brengen. De opbrengst van deze 
activiteiten wordt steeds terug in de schoolwerking 
geïnvesteerd. 
 
Alle ouders die dat wensen kunnen lid worden van 
de ouderraad. Waarom jij niet? Het succes van 
de ouderraad hangt immers elk schooljaar af van 
het aantal en het enthousisme van haar 
medewerkers! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Huidige leden 
Christine Beernaerts 
Anneleen Convents 
Hilde De Beuckeleer 
Els Deconinck 
Peter Deckers 
Marleen Gysen 
Sandra Hellings 
Johan Hellon 
Bart Leys 
Ann Maertens 
Martine Maloens 
Bart Pinxten 
Wim Schuerman 
Renilde Van Wonterghem 
Gerrit Verbeeck 
 

Kom erbij! 
Kom naar de eerste vergadering op maandag 14 
september om 20.00 u in de refter van 
Bleydenberg (ingang  langs de Panoramalaan). 
 

Blijf op de hoogte 
Twee weken na elke vergadering kan je het 
relaas nalezen via de website van de school 
www.bleydenberg.be.  
 
Ontvang je graag e-mail van de ouderraad 
(seintjes voor het verslag, oproepen, etc.), 
abonneer je dan via 
ouderraad.bleydenberg@gmail.com 

 

Werkgroepen 
 
 

Brede school 
Je kinderen kunnen hun energie kwijt en hun 
creativiteit en muzikaal talent ontplooien in één van 
de naschoolse activiteiten met sportief of cultureel 
tintje zoals kleuterdans, omnisport, creatief met 
muziek, wetenschap en techniek,... 
 
De werkgroep heeft hiervoor contacten met 
verschillende partners, denkt na over het 
programma, zorgt voor de inschrijvingen en houdt 
in de gaten dat alles vlot verloopt. 
 
In de schoolvakanties kunnen jullie kinderen terecht 
op de sport- en themakampen van Sporty vzw die 
plaats vinden in onze school zelf. 
 

Leden 
Christine Beernaerts 
Els Deconinck 
Martine Maloens 
Mieke Louwette 
Inge Marien 
 
 

We zoeken versterking 
Doe mee en contacteer ons! 
christine.beernaerts@telenet.be 
els.dec@scarlet.be 
martine.maloens@pandora.be 
mieke.louwette@skynet.be 
 



 
 
 

Oudergroep schoolfeest 
 
Tafels, stoelen, tenten, barbecue’s maar ook 
groenten, vlees en drank worden gekeurd en 
gekozen, besteld en aangesleept. De juiste 
ingrediënten en recepten worden te voorschijn 
getoverd om van het schoolfeest elk jaar opnieuw 
een supergezellige en gastronomische familiedag 
te maken. 
Voor de animitie zorgen je kinderen en het 
schoolteam. 
 

Leden 
Linda Kennis 
Kris Verbruggen 
Marc Vandesompele 
Carol Swinnen 
Els Roelandt 
Bart Leys 
 
 
 
 
 
 

Voel je ook organisatiekriebels?  
Mail of contacteer Linda of Kris via 
sevenants-kennis.bvba@pandora.be 
christine.beernaerts@telenet.be 
 

Help je graag een handje mee op 
de dag van het schoolfeest zelf? 
Oproepen hiervoor volgen later. 

  
 
 

Werkgroepen à la carte 
 
Elk schooljaar wordt gekleurd door een aantal 
activiteiten, thema’s en acties georganiseerd of 
ondersteund door de ouderraad. Dit jaar staan 
alvast op stapel: 

Werkgroep verkeer: 

Els Deconinck els.dec@scarlet.be 

Halloweenavond 

Gerrit Verbeeck 
gerrit.verbeeck-lemmens@pandora.be 
Peter Deckers 
peter.deckers@pandora.be 

Zangavond 

Anneleen Convents 
marcanneleen@hotmail.com 

Kookworkshops 

Christine Beernaerts  
christine.beernaerts@telenet.be 

Klussen en materiaal 
Kris Verbruggen  
christine.beernaerts@telenet.be 
 
 
 

Wil je meewerken of heb jij een 
lumineus idee voor een andere 
activiteit dit schooljaar? Stuur snel 
een mailtje! 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wat? 
Wie? 
Waarom? 
Met jou? 
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