Ouderbetrokkenheid want jij doet ertoe …
“It takes a village to raise a child”
“Opvoeden mag geen individuele zorg zijn” Micha de Winter

Ouderparticipatie is zowel mee-denken als mee-werken en dit kan op heel veel verschillende manieren. Je kan deel
uitmaken van het schoolbestuur, de algemene vergadering, een werkgroep, … en van de begeleiding van je kind.

WE NODIGEN JE UIT ALS LID VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN /OF LID VAN HET SCHOOLBESTUUR
Serafijn is opgericht door ouders. Ze hebben van bij het begin de school niet alleen mee richting gegeven, maar ook
mee mogelijk gemaakt. Dat blijft ook nu en in de toekomst het geval. Bij deze nodigen we geïnteresseerde ouders uit
om deel te nemen aan de algemene vergadering (het uiteindelijke beslissingsorgaan van de school) waar ook ruimte
is om mee te denken over de werking van de school. Voor wie meer wil, is er het schoolbestuur.

WE NODIGEN JE UIT ALS LID VAN EEN VAN ONZE WERKGROEPEN.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om mee te denken en mee te werken binnen een bepaalde werkgroep :
activiteiten, financiën, tuin, ICT, poets, orde en netheid, PR en activiteiten met de kinderen.
FIER OP ONZE ZELFSTANDIGHEID

Wij zijn helemaal vrij om onze schoolwerking uit te bouwen. We staan zelf in voor de poets, de klusjes, het vervoer,
… Dit vangen we op door tal van activiteiten te organiseren, zelf de handen uit de mouwen te steken op klusjesdagen
en door ouders te vragen een ouderbijdrage of een gift te betalen.
KLEINE GROEPJES MET OPTIMALE BEGELEIDING.
We kiezen voor kleinschaligheid. Zo streven we naar de maximale ondersteuning van elk kind.
In het begin stonden de vrijwilligers van het schoolbestuur in voor al deze taken. Nu slagen we erin om zoveel
mogelijk taken van coördinator, beleidsondersteuners en kinderverzorger in ons urenpakket te verwerken.
Toch zijn we genoodzaakt om nog een klein pakket aan lestijden aan te kopen om deze maximale ondersteuning van
elk kind te kunnen waarborgen.
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JULLIE ENGAGEMENT
MEEHELPEN
Kiezen voor Serafijn betekent ook meehelpen.
Elk gezin wordt verwacht te poetsen. Elk weekend worden de klaslokalen verdeeld onder vier gezinnen. De
●
poetslijst wordt door het poetsteam opgesteld en meegedeeld. Op vrijdag worden de poetszakken door de
begeleider meegegeven naar huis. Geven jullie de zakken met de gewassen dweilen en handdoeken a.u.b. op
maandag terug aan de leerkracht?
Daarnaast zijn we heel dankbaar met het engagement om mee te helpen tijdens de activiteiten
●
(wijndegustatie, schemerschijn, take-away, chocoladeverkoop, Fiertel, …) die worden georganiseerd door de
werkgroep activiteiten. We voorzien per activiteit een lijst waarop je kan intekenen. Op die manier trachten wij te
streven naar een gelijkmatige verdeling van alle taken. Ook op klusjesdagen zijn alle handen meer dan welkom!
Tenslotte zijn er ook tal van kleinere en grotere taken die doorheen een schooljaar dienen te gebeuren. Een
●
overzicht hiervan vinden jullie in bijlage. Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig en je vindt misschien een manier om
de school vooruit te helpen waar we zelf nog niet aan hebben gedacht. Sommige van deze taken worden al
opgenomen, maar wisselen graag eens van verantwoordelijke of delen graag verantwoordelijken. Mogen wij vragen
om in bijgevoegde lijst de taken aan te duiden die jij dit schooljaar op jou wil nemen en ons vervolgens de lijst terug
te bezorgen?
Vele handen maken immers licht werk.
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGEN EN GIFTEN
De ouderbijdrage is een vrijwillige gift die maandelijks kan gebeuren (via een domiciliëringsopdracht) of éénmalig bij
het begin van het schooljaar. Dat is nog beter aangezien de meeste investeringen in het begin van het jaar vallen en
subsidies pas laat komen. Elke ouder doet dit naar eigen vermogen.
Een gift is een éénmalige som die definitief aan de school geschonken wordt. De school is enkel dankzij een aantal
loyale giften kunnen starten. Ook nu, met de verbouwingen, zijn giften meer dan welkom.
Ouderbijdragen en giften kan je storten op het rekeningnummer BE32 9731 0889 8702 van de Droommantel VZW
(BIC ARSPBE22).
PRAKTISCH
Bezorg de takenlijst en het bijdrageformulier, in een gesloten envelop, aan de leerkracht of mail de info door naar
secretariaat@serafijnronse.be.
Gegevens over giften, renteloze leningen en ouderbijdragen zijn enkel gekend bij de financieel verantwoordelijken
en worden niet doorgegeven aan leerkrachten, andere leden van het schoolbestuur of ouders.

Hartelijke dank voor het vertrouwen
Met vriendelijke groet
namens het schoolbestuur van Serafijn vzw, het bestuur van Droommantel vzw,
het leerkrachtenteam en de werkgroep financiën
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