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Oudervriendelijke school: 
Participatie en drempels...  
 
Als je deze brochure vasthoudt, dan heb je op 
de een of andere manier een band met onze 
school. Je komt er misschien wel langs als 
kind, of als ouder. Misschien ben je wel 
grootouder, leerkracht of buurtbewoner...  
 
Ongetwijfeld vroeg degene die je deze 
brochure overhandigde je wat je tot bij onze 
school brengt. Graag stellen wij ons ook aan 
jou voor als oudervriendelijke school. We zijn 
ons ervan bewust dat je als betrokken partner 
in de school vast heel wat kleine vragen hebt. 
Vragen die soms bijna de moeite niet waard 
zijn om te stellen... Terwijl het antwoord voor 
jou misschien net wel van tel is. 
 
Om de drempel om mee te participeren in 
onze school zoveel mogelijk weg te werken, 
proberen we via deze brochure je tal van 
praktische weetjes mee te geven. Hier vind je 
geen ellenlange tekst, maar veel foto’s die je 
op weg zullen helpen. Voor het beeldmateriaal 
werkten we samen met zij die de school het 
best kennen, tot het kleinste hoekje toe: de 
kinderen van het 5de en 6de leerjaar. We 
nemen je mee op ons verhaal doorheen de 
school aan de hand van de 7 b’s van 
toegankelijkheid. We willen voor jou namelijk 
bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, bekend, 
betrouwbaar, betaalbaar en bruikbaar zijn. En 
we voegen er nog één ‘b’ aan toe: bedankt om 
dit door te nemen en ons te contacteren als je 
nog met vragen blijft zitten. Dan helpen we je 
verder op weg!  
 
Werkgroep oudervriendelijke school 
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Bereikbaar:  
Vestiging in de Sint-Michielsweg  
 
Op onze school trachten we het gebouw zo 
gastvriendelijk mogelijk te maken. Via een 
tweetal manieren kan je onze school 
binnenkomen. We hebben een ingang langs 
de Kersendreef die ook toegankelijk is voor 
rolstoelen of kinderwagens.  
 

 
 
Langs deze weg kom je eerst op onze 
speelplaatsen terecht (kleuter - lager). Aan de 
Sint-Michielsweg is de eigenlijke hoofdingang 
te bereiken. Via een klein straatje kom je eerst 
langs de kleuteringang. Een aantal meter 
verder kom je aan de hoofdingang.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Via de kleuteringang kom je in de grote 
centrale kleuterzaal terecht die toegang 
verschaft tot alle kleuterklassen en de 
kleutertoiletten. Hierbij is er bijzondere 
aandacht voor kinderen met een beperking. Er 
is een compleet rolstoeltoegankelijk toilet.  

 
 
 
Via de hoofdingang kom je in de trappenhal 
van de lagere afdeling.  

Beide afdelingen worden met elkaar 
verbonden via de refter en de leraarskamer. In 
de lagere afdeling vinden we de 6 lagere 
klaslokalen, samen met een computerklas, 2 
vergaderlokalen, een muzo-klas, zorgklas en 
secretariaat (inclusief bureau directeur). Ook 
de toiletten van de lagere school zijn onlangs 
vernieuwd.  
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Tot slot vinden we op de speelplaats ook nog 
de turnzaal met podium. Eenmaal binnen in 
het gebouw heb je via beide ingangen (kleuter 
of lager) telkens een infobord.  
 

 
 
 
Daarnaast zijn er een aantal wegwijzers die je 
naar het juiste deel van de school leiden. Op 
elke deur hangt een nummer en beschrijving 
van het lokaal. Aan de trappenhal 
(hoofdinkom) is ook een infobord van de 
ouderraad terug te vinden.  
 
Er zijn verschillende hellende vlakken 
aanwezig die kunnen ingezet worden om 
rollend materiaal binnen te loodsen.  
 

 

 
Het kleuter en de benedenverdieping van het 
lager is dus rolstoeltoegankelijk. Er is geen 
lift aanwezig om naar de bovenverdieping te 
gaan maar er kan desnoods van lokaal 
gewisseld worden mocht dit langere tijd nodig 
zijn. Tijdelijke verminderde mobiliteit wordt met 
mankracht opgelost.  
 
Er wordt naar de toekomst toe gekeken of er 
een mogelijkheid bestaat om aan een redelijke 
prijs een goedgekeurd hellend vlak te voorzien 
aan de ingang van het lager zelf. Vlak aan de 
ingang van het lager en op de speelplaats zijn 
er overdekte fietsenstallingen voorzien.  
 
Aan de voorkant (pijpekop Sint-Michielsweg) 
zijn een vijftiental parkeerplaatsen. Vlak naast 
de kerk (op zo’n 100 meter van de ingang van 
de school) is een ruime parking gelegen met 
zo’n 100 plaatsen.  
 
In de gangen en de kleuterzaal van de school 
kom je werkjes tegen van de eigen leerlingen. 
Deze worden geregeld aangepast. Zo krijg je 
een aangenaam kleurrijk geheel in de gangen 
van onze school. 
 

 
 
 
De gebouwen worden wekelijks verschillende 
keren schoongemaakt. Het schoolgebouw is 
geopend vanaf het begin van de 
ochtendopvang (7.15 uur) tot het einde van de 
avondopvang (18.00 uur). De enige 
uitzondering is op woensdag, waar de school 
sluit vanaf 12.00 uur. 
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Bereikbaar:  
Vestiging in de Hulstsestraat  
 
Onze tweede vestigingsplaats ligt in de 
Hulstsestraat. Het gebouw is van de straat 
gescheiden door een grote groene poort. Via 
een lange oprit kom je aan het schoolgebouw. 
De voordeur is toegankelijk voor een buggy 
via een hellend vlak. 
 

 
 
 
Je komt onmiddellijk in de kleuterzaal terecht. 
Alle andere lokalen komen uit op deze zaal: 2 
bergingen, 3 kleuterklassen + 1 STEAMlokaal, 
refter, stookplaats, grote berging en de 
kleutertoiletten. Achter het gebouw vind je een 
ruime kleuterspeelplaats. Rondom de school is 
er ook veel groen en enkele speeltoestellen 
terug te  vinden. De gebouwen worden 

wekelijks schoongemaakt. Het schoolgebouw 
is geopend vanaf het begin van de 
ochtendopvang (7.15 uur) tot het einde van de 
avondopvang (18.00 uur). De enige 
uitzondering is op woensdag, wanneer de 
school sluit vanaf 12.00 uur. 
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Bereikbaar:  
Het onthaal  
 
 
Op school hecht men veel belang aan het 
onthaal want dit is een visitekaartje van de 
school dat je afgeeft: een eerste indruk bij de 
ontvangst is dan ook heel belangrijk. 
 

 
 
 
Het onthaal verloopt vriendelijk, uitnodigend 
en respectvol. We willen ouders het gevoel 
geven dat ze altijd welkom zijn op school en 
dat ze er met hun eventuele vragen terecht 
kunnen. Indien ouders een gesprek wensen, 
kunnen ze de directeur of een leerkracht 
spreken bij het begin of het einde van de 
schooldag en worden ze zelfs op afspraak 
ontvangen buiten de schooltijden. 
 
Tijdens een gesprek wordt er een drankje 
aangeboden en wordt rustig de tijd genomen 
om de ouders te woord te staan, hen te 
informeren of hun vragen te beantwoorden. 
Ook bij de inschrijfmomenten is dit van 
toepassing. De medewerkers van de school 
zorgen voor een warm onthaal en geven de 
ouders alle nodige informatie mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op dit moment worden de ouders verder 
geïnformeerd over de visie van onze school: 
er zijn 5 sterren (=5 pijlers) die gehanteerd 
worden op onze school. 
 

  
 
 
Deze hangen uit in de inkom zodat ouders 
deze direct in het zicht krijgen bij het 
binnenkomen van de school. Deze vijf sterren 
werden gekozen door de personeelsleden op 
een pedagogische studiedag en vormen de 
rode draad door de dagelijkse werking: 
vriendschap, vrolijkheid, echtheid, waardering 
en gedrevenheid. 
 
Tijdens een inschrijfmoment krijgen de ouders 
ook het schoolreglement en de 
engagementsverklaring mee. Hierin worden 
heel wat algemene zaken toegelicht: 
oudercontacten, de individuele begeleiding 
van hun kind, aanwezigheden, het 
taalbeleid,… In het schoolreglement komen 
ook de rapporten aan bod.  
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Eind augustus is er een open-deur waar alle 
kinderen hun nieuwe klas en juf/meester 
mogen begroeten. Ook voor de ouders is het 
een nieuwe kennismaking. De kleuters mogen 
dan hun nieuw symbooltje kiezen. De 
leerlingen van het lager maken kennis met hun 
werk- en leerboeken.  
 
 
 
 
Alle ouders worden midden september op een 
infoavond uitgenodigd, waarop onder andere 
de klaswerking en enkele veranderingen in de 
school  worden toegelicht. 

 
 
 
Ook zaken omtrent zorg worden aangekaart in 
het schoolreglement: men kan daarin 
terugvinden wie de zorgcoördinator is en bij 
wie je waar en wanneer terecht kan omtrent 
het CLB. Hoe het CLB te bereiken is en wie 
onze contactpersoon is, is ook terug te vinden 
op een sticker die in de agenda van elke 
leerling kleeft. Verder worden de ouders ook 
ingelicht over de ouderraad: ouders kunnen 
kiezen om al dan niet actief lid te worden of 
om alle verslagen van de vergaderingen 

doorgestuurd te krijgen via email zodat ze op 
de hoogte zijn van alles wat zich in en rond de 
school afspeelt. 
Ook telefonisch onthaal vinden we belangrijk: 
de medewerkster in het secretariaat behandelt 
elk inkomend telefoontje op een vriendelijke 
en correcte manier. Want ook telefonisch 
willen we met de ouders op een warme en 
hartelijke manier omgaan. 
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Beschikbaar:  
Oudercontacten  
 
 
Voor de peuter- en kleuterafdeling is er bij het 
begin van het schooljaar een infoavond over 
de algemene werking van de school, 
klaswerking en de ontwikkelingsdoelen van de 
kleuterklas.  
 

 
 
 
Na de infoavond is er zeker ruimte om nog 
individueel vragen te stellen aan de 
leerkracht en kennis te maken met de 
andere ouders. Voor elke kleuter is er later in 
het schooljaar een individueel oudercontact. 
Zo heeft u als ouder zicht op hoe uw kind het 
doet in de klas, of het er zich goed voelt en 
mee is met zijn ontwikkelingsniveau. 
Omgekeerd kan de juf tijdens die gesprekjes 
ook horen hoe uw kind thuis functioneert. 
  
In het begin van het schooljaar is er in het 
lager een infoavond over de algemene 
werking van school, klaswerking en de 
leerdoelen per leerjaar. Hier worden ook de 
verwachtingen naar huiswerk en het” thuis 
verder oefenen” geformuleerd (leren lezen, 
splitsoefeningen, maaltafels,…). 
Voor de lagere afdeling zijn er, gespreid over 
het schooljaar, 3 oudercontacten met 
rapportbespreking. Deze zijn: het 
herfstrapport (eind oktober), het winterrapport 
(eind januari) en het zomerrapport op het 
einde van het schooljaar (voor 1e tot 5de 
leerjaar). Voor het 6e leerjaar is er een laatste 
oudercontact voor de paasvakantie. Hierbij 
worden ook adviezen gegeven over de 
mogelijkheden van de verdere 

(school-)loopbaan van de leerling. Zo krijgen 
de leerlingen de kans tijdig een gepaste 
secundaire school te zoeken. 
  
Twee weken voor het oudercontact, wordt er 
via een brief de vraag gesteld welk uur het als 
ouder best past om op oudercontact te komen. 
Er wordt hierbij een bepaald tijdsbestek 
aangegeven. Indien men zich echter 
onmogelijk op dat moment kan vrijmaken, 
wordt er in onderling overleg een andere 
moment vastgelegd voor het oudercontact. 
 
Als school stimuleren we een gezamenlijk 
oudercontact met gescheiden ouders, zo 
hoort elke ouder hetzelfde over zijn kind, op 
hetzelfde moment. Hiervoor wordt indien nodig 
een ander moment voor oudercontact 
georganiseerd waarop beide partijen aanwezig 
kunnen zijn. Dergelijke situaties worden 
steeds op maat bekeken. 
De noden van de leerling worden steeds 
voorop gezet, ongeacht de gezinsvorm. Als 
school staan we positief tegenover elke 
gezinsvorm. Elk gezin wordt respectvol 
benaderd.  
Tijdens het oudercontact wordt de inzet en het 
gedrag van de leerling in de klas en tijdens de 
vrije momenten besproken, met de nadruk op 
de positieve elementen. Minder goede 
boodschappen en extra werkpunten worden 
steeds op een respectvolle en opbouwende 
manier geformuleerd. 
De leerkrachten beschikken hierbij over de 
nodige ervaring en over goede 
communicatieve vaardigheden. 
Probleemgesprekken worden soms met 
meerdere collega’s samen gevoerd (bv. de 
leerkracht en de zorgleerkracht samen). 
  
Het rapport werd sinds het schooljaar 
2016-2017 aangepast. Voorheen werden de 
punten per vak met het bijhorende 
klasgemiddelde gegeven. Op het aangepast 
rapport worden, per vak, enerzijds de punten 
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meegeven en anderzijds worden ook de inzet 
en diverse vaardigheden geëvalueerd. 
Er wordt hierover duidelijk toelichting gegeven 
op de infoavond en er wordt een duidelijke, 
informatieve brief meegegeven. Het rapport is 
begrijpelijk opgesteld, de leerkracht overloopt 
tijdens het oudercontact de inhoud van het 
rapport en eventuele vragen kunnen steeds 
gesteld worden. 
 
 
Per rapportbespreking is er vooraf ook een 
kind-contact. 
 

 
 
Zo is er ruimte voor een individueel gesprek 
tussen leerling en leerkracht. De leerling doet, 
aan de hand van zijn punten en zijn 
evaluatiefiche over zijn inzet, aan 
zelfevaluatie. Het rapport en de zelfevaluatie 
wordt in een gesprek met de leerkracht 
besproken, bevestigd of bijgestuurd. Hoewel 
het kindcontact, een privé gesprek is tussen 
leerling en leerkracht, biedt de bekomen info 
(hoe het kind zichzelf ziet, voelt,…) een 
meerwaarde voor het gesprek tijdens het 
oudercontact. 
In de kleuterklassen zijn er geen rapportjes. 
  
Indien een extra bespreking noodzakelijk is 
(voor zowel de kleuter- als de lagere afdeling), 
dit op vraag van de leerkracht of van de 
ouders, kan er een extra oudercontact zijn. 
Indien het nodig en nuttig zou zijn kan een 
huisbezoek gepland worden. 

 
Sowieso zijn de leerkrachten dagelijks 
bereikbaar face to face op school, per telefoon 
of per mail. Mail wordt als zeer positief ervaren 
daar er een vlotte communicatie is en elke 
klas een eigen 
“vrijesscholenkuurne.be”-mailadres heeft dat 
beheerd wordt door de eigen klasjuf of 
-meester.  
 
Door de dagelijkse ondersteuning en de 
geregelde feedback (via agenda, informele 
en formele gesprekken) wordt het kind door de 
leerkracht samen met de ouders besproken en 
leert men elkaar kennen. Hierdoor krijgen 
beide partijen een goed beeld op de kinderen, 
kent men hun capaciteiten en krijgt men zicht 
op welk traject gevolgd kan worden. 
  
Ouders van kinderen die moeilijkheden 
ervaren in de klas, worden aangesproken door 
de school. School organiseert een gezamenlijk 
overleg en er wordt, in samenspraak met het 
CLB, naar de juiste hulp gezocht. Dit wordt 
opgevolgd door de school. Er bestaat per kind 
een leerlingvolgdossier wat over de leerjaren 
heen door elke leerkracht en de 
zorgleerkracht, verder aangevuld, 
gecommuniceerd en opgevolgd wordt. 
  
Bij problemen op school van diverse aard, 
worden de ouders gecontacteerd en wordt, na 
analyse van het probleem, samen naar een 
oplossing gezocht. Problemen worden 
aangebracht door zowel de school als door de 
ouders. Voorbeelden van problemen van 
diverse aard zijn: te weinig vuilnisbakken op 
de speelplaats, te late communicatie vanuit 
school naar de ouders, ongepast gedrag van 
een leerling, een kind met agressief gedrag 
naar medeleerlingen toe, leerlingen met 
leerproblemen die extra hulpmiddelen in klas 
nodig hebben (laptop, redicodi,…), leerlingen 
die nood hebben aan sensorische of tactiele 
hulpmiddelen tijdens het lesgebeuren 
(kauwstick, stressbal),… 
 

 

Oudervriendelijke school 8 



 

  

Oudervriendelijke school 9 



 

Begrijpbaar:  
Communicatie  
 
 
Dat de deur altijd open staat is geen loos         
begrip! Als je binnenkomt in de school kan je         
onmiddellijk zien via een infobord aan het       
bureau of de directie aanwezig is in school of         
waar je deze kan vinden.  
 
Er wordt via verschillende kanalen informatie      
verspreid. Zo is er geregeld een nieuwsbrief       
met info die de ganse school aangaat, zijn er         
actua-brieven voor de ganse school, zijn er       
brieven per klas en iedere maand wordt er met         
de kinderen een kalender meegegeven waar      
steeds alle activiteiten voor de komende      
maand(en) op genoteerd staan. 
 
In elke klas beschikt de leraar of lerares over         
een mailadres dat kan gebruikt worden bij       
meldingen, vragen of om een afspraak te       
maken. In de kleuterafdeling is dit een heen en         
weer schrift. 
Aan de start van het schooljaar kan je de         
infoavond volgen als ouder(s) en wordt de       
jaarkalender met activiteiten reeds    
uitgedeeld. Omdat we de ouders willen      
betrekken en correct wensen te informeren en       
dit op te volgen, vragen we aan de ouders         
heel wat te ondertekenen o.a.     
schoolreglement, toestemming om hun    
kinderen te laten fotograferen,... Deze kunnen      
mits toestemming gebruikt worden op de      
website, in publicaties,... 
 
We vinden het ook belangrijk dat we weten        
van de ouders nadien of alles duidelijk is,        
hiervoor maken we gebruik van een enquête. 
Ouders krijgen de kans om aan te kruisen of         
ze wel dan niet de verslagen van de        
ouderraad willen nalezen per mail. 
 
 
 
 
 
 
De ouderraad is zichtbaar op verschillende      
infomomenten van de school. 

 

 
 
 
Ook op de opendeurdagen proberen we ons       
voor te stellen en geven we mee wat de         
ouderraad precies doet, waarom het zo leuk       
is. We vertellen ook wat de helpende handen        
doen binnen de ouderraad en dat we deze        
heel graag aanspreken bij activiteiten op      
school. Via een ideeënbus in de school       
kunnen ouders ons ook vrijblijvend bereiken.  
 
De taal die we gebruiken op school is        
Nederlands. We hebben een kleuterafdeling in      
de Hulstsestraat waar er veel anderstalige      
ouders zijn. Daar kunnen ouders, indien ze dit        
wensen, zich inschrijven voor de     
Nederlandstalige praatgroep (georganiseerd   
i.s.m. de buurtwerking - netoverschrijdend     
voor de anderstalige ouders rondom de vrije       
kleuterschool en de gemeentelijke basisschool     
in de wijk en ook in de afdeling        
Sint-Michielsweg.).  
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Tijdens deze praatnamiddagen wordt het     
Nederlands gestimuleerd, maar gaat het     
vooral om de inhoud: feesten bij andere       
culturen, straffen en belonen, ruzie maken bij       
kinderen, gezelschapsspelen, leren fietsen,…  
Enkele jaren geleden werd er door onze       
school tijdens de kerstvakantie    
Nederlandstalige lessen georganiseerd voor    
anderstalige leerlingen en ouders onder     
leiding van gediplomeerde lesgever(s).    
Hiervoor werd een kleine vergoeding     
gevraagd. Dit initiatief wordt nu tijdens de       
vakantieperiodes (kerstvakantie, paasvakantie   
en grote vakantie) door het gemeentelijk      
project Brede Scholen Plus ook in de       
verschillende scholen van Kuurne    
georganiseerd. Dit gebeurt onder leiding van      
gediplomeerde lesgevers en anderstalige    
ouders van alle scholen te Kuurne kunnen       
hieraan deelnemen tegen een kleine kostprijs. 
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Bekend:  
Activiteiten  
 
Op onze school zijn er diverse 
ontmoetingsactiviteiten en feesten waarop 
ouders en familie uitgenodigd worden. Zo 
creëren we diverse ontmoetingskansen met 
andere ouders. Sommige activiteiten worden 
georganiseerd door de school, anderen door 
de ouderraad. De personeelsleden trachten op 
zoveel mogelijk activiteiten aanwezig te zijn en 
te helpen. Ook de leden van de ouderraad 
trachten zoveel mogelijk te helpen bij de 
activiteiten die georganiseerd worden door de 
school. 
  
Een opsomming van feesten zijn: het 
schoolfeest, het grootouderfeest, de 
kerstmarkt, het schooltoneel,…  
 

 
 
 
Een opsomming van ontmoetingsactiviteiten 
zijn: mama-dag, papa-dag, bakkie troost, 
ontbijt-je-fit, de kaartersavond op Vlaamse 
Leute, praatnamiddagen, infoavonden, 
rapportendrink,… 
De ouders komen graag naar deze activiteiten, 
ze kunnen er de werking en de sfeer van de 
school beleven. Het is een aangename 

ontmoetingsgelegenheid tussen de ouders en 
hun kinderen. 
  
 
 
 
Een opsomming van dagelijkse 
schoolactiviteiten waarop ouders en 
grootouders meewerken zijn: leesmoeders, 
schilouders, naaiouders, ouders/grootouders 
die komen vertellen over hun eigen leerrijk 
beroep of hobby, ouders/grootouders die 
langskomen en uitleg geven over hun dieren, 
komen vertellen over een leuke belevenis,…  
 

 
 
De school biedt jaarlijks een vormings- of 
informatieavond aan, dit telkens rond een 
bepaald thema. Het thema wordt steeds 
bevraagd en afgetoetst aan de ouders via de 
vergadering van de ouderraad. 
Daarnaast is er ook aanbod van 
opvoedingsadviezen, uitleg over onze cultuur, 
taallessen en zelfs fietslessen voor o.a. de 
allochtone ouders op onze school. 
  
Tweejaarlijks gebeurt er een ouderenquête 
om onze werking op school af te toetsen en te 
optimaliseren. Soms is er tussendoor een 
mini-enquête over 1 specifiek onderwerp; bv 
het huiswerk. 
Ook de leerlingen van het 5e leerjaar krijgen 
jaarlijks een leerlingenquête over hun 
bevindingen in school. 
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Betrouwbaar:  
Ouderparticipatie  
 
Iedere ouder kan lid worden van de 
ouderraad. Er staat geen limiet op het aantal 
leden. Op die manier kan iedere ouder 
meewerken aan de werking van de school. 
Binnen de ouderraad wordt dan een dagelijks 
bestuur gekozen. Zijn er meer kandidaten voor 
het dagelijks bestuur dan er functies 
beschikbaar zijn, dan worden de 
bestuursleden bij geheime stemming 
verkozen. De functies binnen het bestuur 
worden door de verkozen bestuursleden in 
onderling overleg vastgelegd. 
 

 
 
 
Op iedere ouderraad is steeds de directie 
aanwezig en per afdeling (kleuter - lager) een 
leerkracht. Iedere leerkracht krijgt net zoals 
ieder lid van de ouderraad, al of niet aanwezig 
op de ouderraad, het verslag van de 
ouderraad toegestuurd. Iedere ouder kan zich 
inschrijven op de nieuwsbrief (verslag 
ouderraad vergaderingen) waarin alle 
beslissingen van de ouderraad en school 
vermeld worden. 
 
Uit de ouderraad wordt een kandidaat 
gekozen die de ouderraad vertegenwoordigt in 
de schoolraad. De schoolraad is net zoals de 
ouderraad een adviserende raad. De school 
neemt het advies van beide raden ernstig. 
Naar het advies van de schoolraad bij een 
beslissing wordt geluisterd vb. veranderingen 
binnen het schoolreglement. De ouderraad 
mocht zijn mening uiten over de vernieuwing 
van de toiletten en alle ideeën die geopperd 
werden, worden door de directie 
meegenomen. Er wordt steeds gezocht naar 

een goed compromis indien er opmerkingen 
komen van 1 van de adviesraden. Maar ook 
omgekeerd, wanneer de school met vragen 
zit, kan de directie  
 
 
 
 
en het  schoolteam de ouderraad of 
schoolraad raadplegen. 
 
De ouderraad organiseert samen met de 
leerkrachten verschillende activiteiten waarbij 
de ouders en de leerkrachten op vrijwillige 
basis samenwerken. Maar ook omgekeerd, bij 
organisaties die van de school uitkomen 
werken de ouders met plezier mee. 
 

 
 
Naast de grote activiteiten zijn er ook ouders 
die meewerken als leesouder, 
schil(groot)ouder, transport-ouder,...  
 
De ouderraad werkt op basis van 
werkgroepen. Er zijn verschillende 
werkgroepen zoals bijvoorbeeld, de werkgroep 
verkeer, Vlaamse Leute (kaarting), 
ontbijt-je-fit, joepie-de-poepie (klusjes 
werkgroep) en zelfs een werkgroep 
“Oudervriendelijk label”. De werkgroepen 
vergaderen naar behoefte en brengen dan 
verslag uit op de ouderraad. Wanneer een 
werkgroep iets organiseert, verspreidt deze 
werklijsten waar iedereen zich op kan 
inschrijven.  
Er zijn ook mensen die geen actief lid zijn van 
de ouderraad, maar die bereid zijn een handje 
toe te steken wanneer er iets te doen valt. We 
noemen ze dan ook onze “helpende handen”. 
 
De ouderraad is op dit moment aan het kijken 
hoe we een laagdrempelige enquête kunnen 
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organiseren. Er wordt gedacht aan 
eenvoudige ja-nee vragen, waarbij de mensen 
een balletje in een ton moeten plaatsen aan 
de ingang van de school. We hopen op die 
manier een peiling te kunnen maken naar de 
wensen en mening van de ouders en 
kinderen.  
 
Ieder schooljaar wordt de eerste vergadering 
van de ouderraad ingeleid met een hapje en 
een drankje. Kwestie van de nieuwkomers op 
hun gemak te stellen. Die nieuwkomers die 
trouwens voor een deel gerekruteerd worden 
op de opendeurdag van de school, eind 
augustus. We doen dit aan de hand van een 
folder waar we onze ouderraad voorstellen. 
 
Op het einde van het schooljaar nemen we 
afscheid met dankwoordje van de 
uittredende leden. We doen dit aan de hand 
van een feestje “MIDSUMMER” dat door een 
van de werkgroepen georganiseerd wordt. 
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Betaalbaar:  
Schoolkosten en reglement  
 
Het schoolreglement is een transparant en 
helder geschreven document waarin de 
ouders en leerlingen de 
samenlevingsafspraken kunnen raadplegen. 
Om het belang van dit document kracht bij te 
zetten, worden voor het begin van het 
schooljaar (tijdens de opendeurdag in 
augustus) de wijzigingen in het 
schoolreglement meegegeven. De 
begeleidende brief moet door elke ouder 
ondertekend worden als goedkeuring van het 
schoolreglement. 
Het volledige schoolreglement wordt aan elke 
nieuwe leerling en de ouders meegegeven en 
ligt voor iedereen ter beschikking in het 
secretariaat. 
Het schoolreglement beschrijft de praktische 
afspraken en regels om samen school te 
kunnen maken. Hiernaast staat ook 
aangegeven hoe ouders de school kunnen 
contacteren wanneer iets dreigt fout te lopen. 
De ervaring leert dat het leerkrachtenteam en 
de directeur contacteren hierin de eerste en de 
meest laagdrempelige stap is.  
 
Als school vinden we de betaalbaarheid een 
belangrijk item. Om een duidelijk voorspelbaar 
financieel kader aan te bieden aan de ouders, 
werkt de school met de dubbele 
maximumfactuur. De extra zaken die ouders 
kunnen aanvragen, zoals maaltijden, drank, 
opvang, tijdschriften…, staan duidelijk vermeld 
in het schoolreglement. 
Via de schoolraad worden de 
prijsaanpassingen onderhandeld en 
bijgestuurd.  
Doordat het leerkrachtenteam streeft naar een 
goed contact met de ouders, zijn de gezinnen 
die moeilijkheden hebben met de 
schoolfactuur  gekend. Bij deze gezinnen gaat 
de school proactief in overleg om na te gaan 
hoe de schoolfacturen betaald worden. Om de 
kinderen uit maatschappelijke kwetsbare 
situaties alle kansen te bieden, wordt de 
privacy van deze gezinnen ten alle tijden 
beschermd, zelfs binnen het 
leerkrachtenteam.  

Naast het zelf contact opnemen met ouders, 
staat de deur van het secretariaat en de 
directie altijd open om vragen rond de 
schoolfactuur te beantwoorden.  
 
 
 
 
 
 
 
Op de schoolfactuur wordt steeds de volgende 
tekst neergeschreven: 
 
Als u vragen hebt over de factuur, aarzel niet 
contact op te nemen met het secretariaat. De 
detail van de factuur kan eenvoudig 
opgevraagd worden in het secretariaat of via 
sec.vbs.stpieter@telenet.be. 
Indien problemen om de facturen te betalen 
kan er in overleg een afbetalingsplan op 
maat worden opgesteld.  
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Bruikbaar:  
School en omgeving  
 
Onze school is ingebed in de 
Sint-Pietersparochie. We liggen vlak onder 
de klokkentoren naast de Sint-Pieterskerk. 
Heel wat mensen komen geregeld in onze 
school: als jonge ouder voor een consultatie 
van kind en gezin, voor een parochiefeestje 
waarbij de kleuterzaal wordt afgehuurd, tijdens 
de Sint-Pietersfeesten, of als ouder van één 
van onze kinderen. 
Ouders en grootouders worden uitgenodigd 
mee te helpen als leesouder, zwemouder, 
schil-ouder, programmeer-ouder, 
klusjesmannen,… 

Geregeld komt ook een externe over zijn 
sociale bewogenheid, hobby, beroep of 
huisdier vertellen. Geregeld komen er 
externen over de vloer. 

Voor mensen met een band in onze school of 
de parochie, staan onze lokalen ter 
beschikking, mits een gebruiksvergoeding. 
Hierbij denken we aan een extra 
repetitielokaal, tijdelijk onderdak voor de 
jeugdbeweging, familiebijeenkomst,... 
 
In de kleuterafdeling Hulstsestraat en in de 
Sint-Michielsweg worden wekelijks 
praatgroepen georganiseerd door het project 
Brede School  voor anderstalige ouders. 
 
Aan de overkant van de drukke 
Brugsesteenweg ligt onze rechtstreekse 
concurrent, de gemeentelijke basisschool 
PIEnTER, waardoor wij beide in optimale 
conditie in de gratie van de ouders en de 
parochianen trachten te staan. Deze 
concurrentie houdt ons scherp. 
 
Daarnaast mogen we ook vanuit de gemeente 
beroep doen op het gemeentelijk 
feestmateriaal (tafels, stoelen, barinrichting, 
afvalbakken,...) bij al onze activiteiten. Ook 
biedt de gemeente Kuurne jaarlijks een 
toneelvoorstelling aan voor de kinderen van de 
basisscholen Kuurne, ter bevordering van de 
cultuur en ter promotie van de concertzaal 
Kubox. 
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