Informatie ouderparticipatie
Borgerhout, 01 september 2020
Beste ouders,
Ook vanuit de ouderraad en de raad van bestuur wensen we iedereen van harte welkom op onze
school en een fijne start van dit nieuwe schooljaar.
De hulp van ouders op onze school is van zeer grote waarde. Zij zorgen voor een warme omhulling
waarbinnen de leerkrachten en de directie hun pedagogische opdracht kunnen uitvoeren.
Als Steinerschool willen wij ouders zoveel mogelijk betrekken bij het klas- en schoolgebeuren. Die
hoge mate van betrokkenheid is essentieel voor onze school.
Via deze weg willen we graag enkele zaken verduidelijken rond ouderparticipatie op deze school.
Enerzijds om jullie aan te moedigen en uit te nodigen om mee te helpen op de school van jullie
kind(eren), anderzijds om jullie de weg te wijzen.
De verwachtingen kunnen herleid worden tot 3 niveaus.
Niveau 1: individueel niveau => wordt verwacht van alle ouders
Niveau 2: klasniveau
Niveau 3: schoolniveau

1) Verwacht van alle ouders
Ten eerste is er een verwachting ten aanzien van elke ouder op individueel niveau. Als ouder met
een kind in een bepaalde klas draag je bij aan het goede verloop in de klas van je kind, dag in, dag
uit.
Concreet wil dit zeggen:
•
De zorg voor jouw kind(eren) op school loopt thuis ook door; het opvolgen van de agenda,
taken en schriften. Enkele keren per jaar zijn er ouderavonden, waarop de leerkracht het
gebeuren in de klas toelicht. De school communiceert bij voorkeur per email (adressen op
www.dekleinewereldburger.be). Je kan ook aansluiten op de Facebookpagina’s ‘De Kleine
Wereldburger’ (vanuit de school) of ‘De Kleine Wereldburger fans’ (vanuit de ouders).
•
Praktische hulp bij allerlei activiteiten, meerbepaald:
Klas peuter
1.
2.
3.
4.

Beurtrol soep en brood
Ouderavond (3 keer per jaar)
Poetsen (elke maand met een beurtrol)
Handdoeken wassen (elke week met een beurtrol)

Klas kleuter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beurtrol soep en brood
Ouderavond (3 keer per jaar)
Poetsen (elke maand met een beurtrol)
Handdoeken wassen (elke week met een beurtrol)
Begeleiding Rivierenhof + koffie, cake
Begeleiding Turnen
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7. Eindejaarsuitstap

Klas lager
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouderavond
Poetsen
Handdoeken wassen
Begeleiding Zwemmen
Begeleiding naar bib (4 keer per jaar)
Begeleiding uitstappen
Begeleiding Sportdag (2 keer per jaar)
Begeleiding eindejaarsreis
Begeleiding (klas)toneel

Mandaten
Een groepje ouders dat vrijwillig willen helpen met:
1. Kriebelteams (luizencontrole)
2. AVI lezen (lagere school)

2) Verwachting op klasniveau
Ten tweede wordt van elke klas verwacht dat ze een bepaalde activiteit of feest per jaar verzorgt.
Deze verwachting wordt gecommuniceerd aan het begin van het jaar. Het is de verantwoordelijkheid
van de klas in haar geheel om deze taak te verzorgen.
Voor deze taak is een werkgroepje nodig met vrijwillige kandidaten die dit willen trekken. Zij kunnen
verder de hulp inroepen van alle ouders van de klas om gezamenlijk de klus te klaren.
Activiteit per klas
Klas

Klasactiviteit

Peuters
Kleuters

Catering Wintermarkt en Krugerfestival
Krugerfestival
Contactpersoon Stefan Wellens (stefanwellens@gmail.com)
Koffie op de stoep, gedurende een heel schooljaar
Winterfeest (fuif)
De wereld van smaken
Start 30 oktober 2020
Contactpersoon: Jessica Neirinckx, jessicaneirinckx@hotmail.com
Wintermarkt
Contactadres: kerstmarkt@dekleinewereldburger.be
Contact 2020 – 2021:
- Gitte van Tilborg (mama Silas en Nova)
- Katleen Deckers (mama van Malin en Telma)

Klas 1
Klas 2
Klas 3

Klas 4
Klas 5
Klas 6

Een aantal betrokken ouders kiezen voor een nog hogere versnelling. Zij zijn klassenouder, als
schakel tussen de oudergroep van de klas en de klasleraar. Zij nemen deel aan de ouderraad, die de
betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren wil stimuleren.
De klassenouder en klasvertegenwoordiger
Voor een vlotte organisatie van het klasleven vragen klasleraars de hulp van één of meerdere
klassenouders. De klassenouders vormen de sociale schakel tussen de ouders van de klas en de
klasleerkracht. Zij regelen het ondersteunende werk bij:
- Het opstelllen van de soep-, poets- en kluslijst
- Het aanspreken/mobiliseren van ouders voor klasactiviteiten
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-

Het vertegenwoordigen van de klas in de ouderraad
Het faciliteren van de ouderavonden
Het helpen bij de organisatie van de jaarfeesten

Daarnaast helpen en mobiliseren zij waar nodig de andere ouders van de klas voor hulp bij bv. lezen,
de handwerkles, een schooluitstap, soep koken, de jaarfeesten, schoolfeesten,… Bovendien heeft de
klassenouder ook de begeleidende taak om nieuwe ouders open te ontvangen en hen wegwijs te
maken in het schoolverloop.
De namen van de klassenouders per klas kan je bij de leraar opvragen.
In elke klas is er ook een klasvertegenwoordiger, deze maakt de brug met de ouderraad. Hij/zij vertelt
over het klassenleven in de ouderraad, en neemt de belangrijke nieuwtjes uit de ouderraad weer
terug naar de klas. De klasvertegenwoordiger overlegt hierover ook met de klasleerkracht.
Wil jij klassenouder worden of wil je aansluiten bij de ouderraad, geef dan een seintje aan de
klasleerkracht.
De ouderraad
De ouderraad staat open voor alle geïnteresseerde ouders. Samen met de directrice en minstens één
leerkracht wordt ongeveer maandelijks samengezeten om het schoolleven te bespreken. Vanuit de
werkgroepen (zie ‘verwachting op schoolniveau’) wordt tijdens de ouderraad kort verslag gebracht,
doorgaans met een focus op het aankomende jaarfeest, en een evaluatie van het vorige evenement.
De ouderraad heeft als doel de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren te versterken,
de praktische omkadering van het schoolleven te bespreken en te reflecteren over huidige en
toekomstige ouderparticipatie. Omdat de taken en verantwoordelijkheden van de ouderraad
rechtstreeks het schoolgebeuren aanbelangen, worden alle beslissingen steeds genomen in overleg
met de lerarengroep en de schoolleiding.
De ouderraad komt maandelijks bijeen, afwisselend op maandag en woensdag om 20u. De data vind
je terug op de schoolkalender of houdt het wekelijks nieuws in de gaten.
Iedereen is welkom op de ouderraad!
Voorzitters: Dries Lyna en Stefan Wellens
ouderraad@dekleinewereldburger.be

3) Verwachting op schoolniveau
Werkgroepen
Op niveau van de school zijn er een aantal werkgroepen die de werking van de school mee
ondersteunen. Geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden bij de trekker van de betrokken
werkgroep op onderstaande e-mailadressen, maar diezelfde trekkers kunnen ook een oproep doen
(vb. via de In Petto) aan alle ouders om vrijwillig één of twee keer te helpen.
We lijsten voor jullie de werkgroepen op.
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Werkgroep
Schoolraad
Klussen
Speelplaats
Financiën
Muzikanten
Dossiers
Gebouw

Trekker
Voorzitter: David Jongen
Bart Zwysen, Nico Van Roose, Chris Cools
Teun Depreeuw
Sarah De Ridder, Gitte van Tilborg, Ilan
Kaufman
Stefan Wellens
Katrien Goris
Danny Geleyn, Teun Depreeuw

Schoolraad
Contactpersoon: David Jongen (schoolraad@dekleinewereldburger.be)
In de schoolraad zetelen leerkrachten, ouders en de directie. Zij hebben inspraak in het dagelijkse
onderwijsgebeuren en pedagogische aangelegenheden.)
Klussen
Contactpersoon: Bart Zwysen (bzwysen@yahoo.com), Kris Cools (Krisenlies@gmail.com), Nico
Vanroose (nico.vanroose@gmail.com).
De werkgroep klussen organiseert enkele keren per schooljaar klusdagen waarop iedereen
verwacht wordt. Er is voor iedereen wel een werkje dat hij/zij aankan. De kluslijst wordt steeds op
voorhand doorgemaild naar alle ouders en zal ook op de klusdag in de gang hangen.
Tijdens deze klusdagen worden er allerhande klussen of opknapbeurten uitgevoerd, grotendeels door
de ouders. Ze vinden altijd plaats in een gezellige sfeer met een hapje en een drankje. We verwachten
dat alle ouders er minstens eenmaal per jaar aan meedoen. Daarom zal u gevraagd worden om je
naam te zetten op één van de klusdagen.
Geplande klusdagen op zaterdag 3 oktober 2020, 6 februari 2021, 26 juni 2021, 28 augustus 2021.
Hieronder zetten we de afspraken nog eens op een rijtje:
Aanwezigheid:
•
•
•
•

We verwachten alle ouders minstens 1 halve dag op het jaar op de klusdag.
Een halve dag is van 9u30 tot 12u30 en van 12u30 tot 16u00. Je kiest een voormiddag of
namiddag, maar je mag uiteraard ook een hele dag komen.
Er zal een intekenlijst beschikbaar zijn. De coördinator van de klusdag beheert dit.
Ouders die zonder verwittiging niet aanwezig zijn op de klusdag, zullen gecontacteerd
worden. We spreken dan een andere klusdag af.

Coördinator
•

•
•

Indien je op je klusdagbeurt graag helpt met de coördinatie mag je je op voorhand zeker
opgeven bij Samira of de klusploeg (Bart, papa Malin en Telma, Kris, papa Matthias, Nico,
papa Abbas en Yotam).
Een coördinator hoeft geen handige Harry of Henriëtta te zijn, maar wel kunnen aansturen
d.m.v. de kluslijst.
De coördinator heeft volgende taken:
o Gaat een week op voorhand met het klusteam de school rond.
o Maakt samen met klusteam een lijst op met aan te schaffen materialen.
o Zorg dat deze lijst bij Samira terecht komt zodat zij de bestelling kan doen.
o Op de klusdag de ouders wegwijs maken waar ze moeten klussen en wat.
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•

Elke klusdag kan een andere ouder coördinator zijn. Deze hoeft dus niet elke klusdag deze
taken op te nemen, maar kan dit doen op zijn klusdagbeurt.

Hoe verloopt de dag?
•
•

•
•
•

9u: het materiaal wordt verzameld op de speelplaats door het klusteam.
Er wordt 2 keer per dag verzameld: om 9u30 en om 13u. Op deze momenten gebeurt een
briefing zodat iedereen weet wat er moet gedaan worden (taken worden verdeeld,
aanspreekpunt wordt kenbaar gemaakt)
Van 12u tot 13u is het lunchpauze. De school zorgt hiervoor. Iedereen mag aansluiten voor
de lunch indien gewenst.
15u30 wordt de klusdag afgerond en we ruimen samen alles op.
16u: einde klusdag

Wat met corona?
•
•

•
•

Bij het binnenkomen de handen ontsmetten. Ook tussendoor handen ontsmetten of wassen.
Iedereen draagt ten allen tijde een mondmasker in de school. Behalve:
o Indien je je alleen bevindt in een klaslokaal.
o Je op de speelplaats in open lucht staat én 1,5 meter afstand houdt van andere
mensen.
Ben je ziek, voel je je niet goed? Verwittig de school, bel een arts en blijf thuis.
De lunch wordt aangeboden door de school. Deze wordt door 1 of 2 personen coronaproof
gemaakt en zal ook veilig aangeboden worden.

Speelplaats
Contactpersoon: Teun Depreeuw (teun@teundepreeuw.be)
De werkgroep speelplaats houdt zich bezig met het onderhoud en verbeteren van de speelplaats. In
nauwe samenwerking met het schoolbestuur willen zij de speelplaats zo aangenaam mogelijk maken
voor de kinderen.
Met een grote interesse voor het creëren van een natuurspeelplaats maken zij plannen voor het
herinrichten van de speelplaats in de loop van de volgende jaren.
Ook streven zij ernaar om dit schooljaar opnieuw EcoSchool te zijn.
Nieuwe trekkers, projectschrijvers en alle andere handige ouders met groene vingers zijn heel erg
welkom!
Financiën
Contactpersonen: Gitte Van Tilborg (gittevt@hotmail.com), Ilan Kaufman (imk271@gmail.com) en
Sarah De Ridder (srhderidder@gmail.com).
Dit duo beheert de rekeningen van VZW ‘De Kleine Wereldvrienden’, waarop het geld staat van de
ouderschenkingen en de opbrengsten van de benefietacties. Deze werkgroep denkt ook na over de
werving van de schenkingen, en communiceert over het doel en gebruik van de middelen. Talenten
in boekhouding en mensen met creatieve ideeën welkom!
Muzikanten
Contactpersoon: Stefan Wellens (stefanwellens@gmail.com)
We hebben heel wat muzikaal talent onder de ouders. Zij brengen met een orkestje sfeer en muziek
tijdens heel wat feesten. Wil je dit muzikaal clubje vervoegen? Dan kan je Stefan Wellen hierover
aanspreken.
Dossiers
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Contactpersoon: Katrien Goris
Scholen kunnen beroep doen op heel wat subsidies en tegemoetkomingen, zowel voor infrastructuur
als voor uitstappen of schoolactiviteiten. Deze mogelijkheden zijn echter nog niet in kaart gebracht
voor onze school en eens we de weg hiernaar vinden, hebben we kenners nodig hiermee aan de slag
kunnen gaan. We zijn dus op zoek naar ouders die samen met ons die kanalen willen opzoeken, en
mee willen schrijven aan de aanvraagdossiers. Voel je je aangesproken? Laat het Samira weten
(samira.azeroual@dekleinewereldburger.be).
Gebouw
Contactpersoon: Danny Geleyn (danny_geleyn@yahoo.com)
Ons schoolgebouw heeft de komende jaren nog erg veel zorg nodig. De werkgroep gebouw kan
daarom zeker nieuwe krachten gebruiken. Zij zorgen voor de voorbereiding van verbouwingen op
school, bouwaanvragen, maken plannen voor de nieuwbouw aan de achterkant van de school,
denken na hoe ze de school energiezuiniger kunnen maken,… Dit alles met als doel om het gebouw
aan te passen aan de noden van de school.
Ook aan de aankleding en binnenhuisinrichting in ecologische/antroposofische stijl zal gewerkt
worden. Architecten, interieurvormgevers, werfleiders, administratieve duizendpoten en
projectschrijvers onder jullie zijn heel erg welkom!
Raad van bestuur
De raad van bestuur draagt op moreel, juridisch en financieel gebied de verantwoordelijkheid voor de
vzw. Ze is onder meer verantwoordelijk voor de huisvesting, het personeelsbeleid, het beheer van de
schoolfinanciën en de materiële uitrusting.
De
leden
van
de
raad
van
bestuur
zijn:
Klara
Ampe
(voorzitter,
klara.ampe@dekleinewereldburger.be), Kim Paessens, Lien de Koning, Ewoud Mahler, Ilan Kaufman
en Kobe Smits. Het algemene e-mailadres is rvb@dekleinewereldburger.be. De directrice is
adviserend lid van de vergadering.
Feestcomité
De organisatie van de feesten op school (zoals de Wintermarkt, Krugerfestival,…) zal door een vaste
kerngroep gedragen worden.
Op de feestdag zelf kan men rekenen op de hulp van de ouders van aangeduide klassen. Zij voorzien
catering, helpen met op- en afbouw, bemannen de bar, verkopen bonnetjes,…
Wij zoeken voor het feestcomité nog gemotiveerde ouders met organisatietalent! Geïnteresseerd?
Stuur gerust een mail naar de vermelde contactpersonen (zie ‘verwachting op klasniveau’).

Zo, we hopen dat deze informatiebrief over ouderparticipatie op onze school duidelijk maakt waar we
voor staan, en wat de kernwaarden zijn van onze ouderparticipatie. Mocht je nog vragen hebben,
aarzel dan niet om Samira aan te spreken, of direct contact te zoeken met de ouders die als
contactpersonen fungeren voor de verschillende groepen en raden.
Warme groeten vanwege de ouderraad en de raad van bestuur.
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