
                  
                 Ken jij het oudercomité? 

             Waarschijnlijk niet iedereen! Vandaar stellen we ons  
              graag eens voor. Zo herken je ons 
 
Wij zijn ook op zoek naar ‘vers bloed’! Heb jij zin om deel uit te 
maken van het oudercomité? Of wil je sporadisch eens een handje 
toesteken? Op het eetfestijn en schoolfeest kunnen we alvast heel wat 
extra helpende handen gebruiken. 
 
Aarzel niet om ons te contacteren! Je mag ons altijd  
aanspreken, of een mailtje sturen naar 
oudercomite.sjabi.basis@gmail.com. 
 
Wat doet het oudercomité? 
Het oudercomité is een groepje 'gewone' ouders zoals jij  
en ik, die zich willen inzetten voor de school. 
Het doel van het oudercomité is de belangen van zowel de  
kinderen als de ouders te behartigen in het hele school- 
gebeuren. We willen als spreekbuis dienen tussen kinderen,  
ouders en het schoolteam. 
 
Maandelijks vergadert het oudercomité. Tijdens deze vergaderingen: 
- krijgen we informatie over de schoolwerking 
- organiseren we activiteiten. Dit kunnen zowel educatieve  
als ontspannende activiteiten zijn, maar ook acties om geld  
in het laatje te brengen 
- behandelen we voorstellen die de schoolwerking kunnen  
verbeteren 
- bespreken we projecten die we financieel willen  
ondersteunen 
- bespreken we actuele thema's op en rond de school;  
voorbeelden zijn infrastructuurwerken, mobiliteit,... 
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Annelies 
Mama van Pauke en 

Nienke Buyst 
(resp. 1ste en 3de 

ljr.) 

Katleen 
Mama van Lukas en 
Lowie Joossens 
(resp. 4de en 6de 

ljr.) 

Sophie 
Mama van Lars en 
Lore De Smedt  

(resp. 6de ljr. en 
middelbaar) 

Tanya 
Mama van Wannes en 
Jolijn De Keninck  
(resp. 5de en 6de ljr.) 

Patricia 
Mama van Amélie  
en Julie Van Mol       

(resp. 4de en 6de ljr.) 

Wim 
Papa van Milan 

en Tiany 
Vermeren 

(resp. 4de ljr en 
middelbaar) 

Kurt 
Papa van Matse, 
Mirthe en Jarne 

Yserbyt 
(resp. 3de ljr. en 
2x middelbaar) 

 

Maurice 
Papa van Thibo en 
Elise Wijnants 
(resp. 6de ljr. en 

middelbaar) 

Madyvan  
Mama van Nine, Tuur 
en Stan De Smedt  
(resp. 3de ljr en 2x 

middelbaar) 
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