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Bestuur

We streven ernaar om de beheerraad 
zo evenwichtig mogelijk samen te 
stellen: ouders met kleuters en ouders 
met leerlingen van de lagere school. 
De beheerraad is dus dynamisch 
samengesteld. We streven ernaar om 
een beheerraad te hebben met maxi-
mum 9 leden (statuten te verkrijgen op 
aanvraag).
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Hallo

Wij zijn de ouderraad van het Sint-Lo-
dewijkscollege Spoorwegstraat. Wij 
groeperen alle ouders die een steentje 
willen bijdragen aan de omgeving waar 
onze kinderen school lopen. De kinde-
ren brengen op school veel tijd door en 
als ouders hebben we het liefst dat dit 
in de best mogelijke omstandigheden 
gebeurt. De directie en de leerkrachten 
doen dit met veel enthousiasme en de 
ouderraad helpt hier graag bij.
Als ouderraad ondersteunen we de 
school door financiële middelen te 
genereren voor grote en kleine projec-
ten. Een ander belangrijk aspect is het 
overleg met betrekking tot de organi-
satie van de school.
We blijven op zoek naar gemotiveerde 
ouders om mee te denken, mee te hel-
pen, mee te organiseren … Voel je je 
geroepen? Wil je andere ouders leren 
kennen? Heb je vragen waarmee je zit? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren 
of aan te spreken (je hoeft zeker geen 
lid te zijn).
Want: “Hoe meer zielen, hoe minder 
werk, maar des te meer vreugd!”
We kijken ernaar uit om je te verwelko-
men in onze ouderraad. 

De ouderraad
Website: http://ouderraadslos.word-
press.com
Facebook: https://www.facebook.com/
groups/ouderraadslos/



Algemene  
vergadering
Vijf keer per schooljaar houden we een 
algemene vergadering met ouders, 
leerkrachten en de directeur. Hier-
voor wordt door het bestuur van de 
ouderraad samen met de directeur een 
agenda opgesteld. Elke ouder kan een 
agendapunt aanbrengen. 
Alle ouders zijn welkom op deze verga-
dering.
Het verslag van deze vergadering 
wordt opgestuurd naar alle leden. 
Iedereen kan de samenvatting van het 
verslag lezen op de website van de 
ouderraad. Op onze Facebook pagi-
na vind je in onze agenda de precieze 
data.

Project
Wat doen we met die centjes: projec-
ten ondersteunen. We zijn een kleine 
school. Dat heeft zijn voor- en nadelen. 
Voordeel: knus, gezellig en een per-
soonlijk contact. Nadeel: de middelen 
zijn beperkt waardoor een goed draai-
ende ouderraad van pas kan komen. 
Enkele projecten die gesteund werden 
door de ouderraad: de vernieuwde 
keuken, aankoop van een spiegelreflex-
camera... In werkjaar 2014 - 2015 heb-
ben wij zo gezorgd voor 3 nieuwe iPads 
en enkele educatieve Lego paketten.

Wat doet de 
ouderraad?

Ontbijt

Op 27 september 
2015 moet je niet 
aanschuiven bij de 
bakker, maar kun je 
gewoon je voeten 
onder tafel schuiven 
voor een lekker ont-
bijt op school.

Kaart- en spelavond

Die avond is er geen 
bal op de tv. Kom 
gezellig (met of zon-
der kinderen) gezel-
schapsspelletjes spe-
len of je verdiepen in 
kaartspelen. Vrijdag-
avond 27 november is 
de datum.

Fuif

We gaan fuiven. Party 
animals houdt u klaar. 
Muziek en dans vanaf 
juf Veerle tot profes-
sor Vermeersch. De 
datum: april 2016.

In Company

Iets nieuw: samen 
naar de Rode Duivels 
kijken op een groot 
scherm. Ze zijn nog 
niet zeker van het EK 
in Frankrijk maar we 
proberen alvast Jan 
Mulder te strikken. 
Data volgen.

Quiz

Bereid je alvast maar 
voor op onze onder-
tussen legendarische 
quiz. 
Zitten die Russische 
schrijvers nog in een 
verloren hersenkwab?
Datum: vrijdagavond 
22 januari 2016.


