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Beste ouders,
Zoals u weet bestaat er op DVM Basisschool een oudercomité/ouderraad. De ouderraad is een groepje
‘gewone’ ouders, die graag willen meewerken om van de school een fijne, gezonde en leerrijke plek te
maken. Het doel van de ouderraad is de belangen van zowel de kinderen als de ouders in het hele
schoolgebeuren te behartigen. De ouderraad wil als spreekbuis dienen tussen kinderen, ouders,
leerkrachten en directie.
De ouderraad komt gedurende het schooljaar om de 6 weken samen. Tijdens deze vergaderingen:
• krijgen we informatie over de schoolwerking
• bespreken we uitdagingen op school
• behandelen we voorstellen die de schoolwerking kunnen verbeteren.
• bespreken we projecten die we financieel willen ondersteunen
• organiseren we verschillende activiteiten
• ……….
Daarnaast organiseert de ouderraad elk jaar enkele activiteiten die geld in het laatje brengen zoals een
pannenkoekenverkoop, quiz,… . De ouderraad ondersteunt en verzorgt verder mee de festiviteiten op
school (eetfestijn, schoolfeest, receptie eerste communie, afscheidsavond 6de leerjaar,….). De volledige
opbrengst van onze activiteiten gaat naar de werking op school.
Het is belangrijk dat de werking van de ouderraad verloopt in een goed georganiseerde setting, dat de
verzekeringsdekking in orde is voor de leden en dat er voldoende openheid is naar alle ouders toe om mee
hun inspraak te kunnen hebben in de werking van de school. Vanuit de overheid worden hiervoor enkele
voorwaarden opgelegd waaraan een ouderraad moet voldoen. Een vernieuwing en herstart van de
ouderraad is nodig om te voldoen aan deze voorwaarden.
Deze heropstart zal plaatsvinden op 20 oktober a.s.
Daarom roepen we alle geïnteresseerde ouders, die lid wensen te worden van de ouderraad, op om hun
vraag tot lidmaatschap ten laatste tegen maandag 19 oktober 2020 over te maken op het volgende email adres: info@dvmbasis.be.
Opgelet: ook bestaande leden van de ouderraad dienen hun lidmaatschap opnieuw aan te vragen!
Op 20 oktober om 20u, in de aula, vindt de oprichting plaats van de nieuwe ouderraad en zal uit de leden
een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen worden.
Iedereen is welkom.
Met vriendelijke groeten,
Oudercomité DvM Basisschool en directie
VZW Basisschool en Humaniora DvM – Onderwijsstraat 2 – 9300 Aalst

