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Wat is de ouderraad?

 Een groep van ouders die iets extra willen betekenen voor de school:

 Organiseren van enkele activiteiten met als doel:

 Financieel ondersteunen van de school

 Momenten creëren waarop ouders onderling, en ouders en leerkrachten, op een informele manier 
met elkaar kunnen omgaan

 Tijdens maandelijkse vergaderingen vragen stellen, problemen aankaarten of suggesties 
doen over thema’s zoals:

 verdeling van de klassen en aantal leerlingen per klas

 jaarthema van de school en gerelateerde activiteiten

 pesten 

 verkeerssituatie rond de school

 …



Wie is de ouderraad?

 Vaste leden

 Nemen deel aan de maandelijkse bijeenkomsten.

 Werken de activiteiten uit in kleine groepjes.

 Helpende handen

 Helpers tijdens op de dag van een activiteit.

 Nemen taken op zich zoals opbouw, toog, afruimen, kassa, 
afbraak,… .

 Taak en tijdsslot zelf te kiezen via takenlijst op website.



Activiteiten ouderraad 2020-2021

 Indien toegelaten zullen we dit schooljaar volgende 
evenementen coronaproof organiseren:

 INFO-AVOND PESTEN EN CYBERPESTEN: 15 oktober 2020

 LICHTJESWANDELING: 12 december 2020

 QUIZ: 30 januari 2021

 KIDSFUIF: 27 maart 2021



Voorbeelden financiële ondersteuning school



Voorbeelden financiële ondersteuning school

Stiltezone in de schooltuin



Ouderraad = Troopervereniging

 De ouderraad is geregistreerd als ‘troopervereniging’. 

 Je kan de school steunen bij online shoppen zonder een euro extra te 

betalen! 

 Webshops geven gemiddeld 3% van jouw aankoopbedrag aan de 

troopervereniging die je wil steunen.

 Hoe kan je troopen?

https://www.trooper.be/nl/hoe-troopen

https://www.trooper.be/nl/hoe-troopen


Ouderraad = Troopervereniging

https://www.trooper.be/ouderraadsleutelhofrumst

https://www.trooper.be/ouderraadsleutelhofrumst


Word verkeersouder!

 Wat doet een verkeersouder?

 Meehelpen tijdens verkeersactiviteiten

 Fietsuitstap

 Fietsexamen

 Fluoactie

en/of

 Deel uitmaken van werkgroep verkeer

 Nieuwe initiatieven uitwerken

 Verkeersveiliger maken schoolomgeving

 Overleg met gemeentebestuur 

 ± 4x per schooljaar op maandagavond

Zin om deel uit te maken van het verkeersteam? 

-> Mail naar juf Marva: marvacoopmans@sleutelhof.be

mailto:marvacoopmans@sleutelhof.be


Het kriebelteam zoekt extra handen!

 Kriebelteam:

 Groepje van (groot)ouders dat onze kinderen controleert op luizen en neten

 ± 4 keer per schooljaar

 Gecoördineerd door Veronique Weymiens (mama van Vic en Emil)

Wil jij ons kriebelteam versterken? 

-> Mail naar ouderraad@sleutelhof.be of veronique_weymiens@hotmail.com

mailto:ouderraad@sleutelhof.be
mailto:veronique_weymiens@hotmail.com


Waar info over ouderraad vinden?

 Website Sleutelhof



Waar info over ouderraad vinden?

 Pagina van de ouderraad op Facebook



Waar info over ouderraad vinden?

 Kanaal van de ouderraad op Gimme



Hoe vast lid of helpende hand worden?

Stuur een mailtje naar ouderraad@sleutelhof.be

Of 

Plaats een berichtje op onze facebookpagina ‘ouderraad sleutelhof’

mailto:ouderraad@sleutelhof.be

