Basisschool GO!
De Wijze Eik Mariakerke

Het oudercomité

Wie zijn we?

Wat doen we?

Het oudercomité De Wijze Eik groepeert
een aantal ouders waarvan de kinderen
naar school gaan in de Basisschool GO!
De Wijze Eik in Mariakerke.

WE ORGANISEREN ACTIVITEITEN TEN
VOORDELE VAN DE SCHOOL.

Het is samengesteld uit:

1. Kernteam
Voorzitter: Nele Vermeire
mama van Jade en Arwen (Casierlaan)

Ondervoorzitter: Jimmy De Buysere
papa van Leander en Hannelore (Eeklostraat)

Financiën: Sofie Vanhoutte
mama van Helena en Jasper (Eeklostraat)

Jaarlijks staan een aantal activiteiten op
de agenda met als doel de opbrengst te
investeren in materiaal en projecten ter
ondersteuning van de school. Dit zijn
pedagogische projecten (bv. fietsjes voor
de kleuters, pc's voor de lagere school),
ouderactiviteiten (thema-avonden) en
leuke extraatjes voor de kinderen
(bv. klimrek, Sint, paaseitjes…).

Facilitaire zaken: Dorien Bolsens
mama van Jade en Basiel (Casierlaan)

& Els Gevaert
mama van Neyo en Luna (Eeklostraat)

Materiaal: Kaat Ponnet
mama van Marit en Loren (Eeklostraat)

& Kate Broucke
mama van Lene en Jonas (Casierlaan)
Dankzij de fietsjes die het oudercomité aankocht voor de
naschoolse opvang, leerde mijn dochtertje fietsen zonder
steunwieltjes. Ik steun met plezier hun activiteiten.
MAMA VAN HANNAH
Heel fijn om met een leuke bende acties op poten te
zetten voor de kinderen, het schoolteam én de ouders.
Onze infoavond 'Veilig online' was een groot succes.
LEEN, LID VAN HET OUDERCOMITE
De wetenschapsshow 'Technopolis on Tour' kwam langs
dankzij het oudercomité. De opbrengst van hun
activiteiten investeert het oudercomité in projecten voor
de school.
DIRECTIE DE WIJZE EIK

Communicatie: Saar Claeys
mama van Leon en Felix (Casierlaan)

& Nele Vermeire

2. Losse vrijwilligers
Een groep onmisbare en enthousiaste
helpende handen, creatieve
duizendpoten en handige harry’s.

Voorbeelden van activiteiten*:
- Spaghettifestijn
- Quiz
- Tuinfeest
- Verkoop pannenkoeken, wenskaarten...

Het
oudercomité
beslist
welke
budgetten
naar
welke
projecten,
leermiddelen, ouderactiviteiten… gaan.
Dit gebeurt in overleg met de directie
om zo goed mogelijk in te spelen op de
noden van de school.
*Wegens Covid-19 is het mogelijk dat bepaalde
activiteiten tijdens het schooljaar 2020-2021
wijzigen of niet doorgaan.

WE ZIJN EEN PLATFORM WAAR
OUDERS ELKAAR KUNNEN
ONTMOETEN.

WE DENKEN MEE OVER THEMA'S
WAAROVER HET SCHOOLTEAM DE
MENING VAN OUDERS WIL HOREN.
De directie en minstens één leerkracht
zijn op elke vergadering van het
oudercomité aanwezig. Zo kunnen zij
aangeven wat nodig en haalbaar is. Het is
een voordeel om meteen hun feedback te
krijgen over ideeën die tijdens de
vergadering worden geopperd.

WE ZIJN EEN OVERLEGPLATFORM
WAAR OUDERS CONSTRUCTIEF
KUNNEN MEEDENKEN MET DE
SCHOOL OVER THEMA'S DIE DE
SCHOOL AANBELANGEN.
Dit kan gebeuren in aparte werkgroepen,
op voorwaarde dat er voldoende ouders
bereid zijn om die te trekken.

We verbinden en brengen ouders
samen. Kinderen opvoeden kan soms
een opgave zijn. Het kan fijn zijn om
eens de mening of de aanpak van een
andere ouder te horen en van
gedachten te wisselen. Of, het is gewoon
fijn om andere ouders te leren kennen.
Mogelijke activiteiten:
- Oudercafé
- Thema-avonden

Waar vind je ons?
Volg onze Facebookpagina Oudercomité
De Wijze Eik, lees onze berichten op
Gimme of de brieven die we aan jullie
kinderen meegeven.

Wij
vergaderen
(twee)maandelijks,
afwisselend in de vestiging Casierlaan of
Eeklostraat. De vergaderdata worden
aangekondigd
per
e-mail,
op
www.dewijzeeik.be/oudercomité
en op onze Facebookpagina Oudercomité
De Wijze Eik.
Na elke vergadering wordt het verslag
gestuurd naar alle leden en gepubliceerd
op de schoolwebsite.

Hoe lid worden?
Elke ouder met een kind dat
ingeschreven is in De Wijze Eik kan lid
worden van het oudercomité.
Je bepaalt zelf hoe actief je je wilt
inzetten. Dit kan gaan van vergaderingen
bijwonen, helpen tijdens een activiteit,
brainstormen over projecten, tot een
nieuw initiatief aanbrengen en uitwerken
al dan niet in een werkgroep.
Kom gerust kennismaken tijdens onze
vergaderingen en activiteiten.

Contacteer ons!
dewijzeeik.ouders@gmail.com
Oudercomité De Wijze Eik

Het oudercomité respecteert de GDPR privacywetgeving. Je
kunt onze privacyverklaring steeds opvragen.

