Contact
via de website:
www.sintpieterscollege.be/ouders
mail naar:
oudercomite@spc.ksleuven.be

Wij verwelkomen je graag:
• als lid van de oudervereniging;
• tijdens één van onze vergaderingen;
• als deelnemer aan één van de werkgroepen;
• om een handje toe te steken tijdens één van
onze activiteiten

de oudervereniging

Structuur
De oudervereniging richt zich tot alle
ouders die kinderen hebben op de
school; zij kunnen lid worden van de
oudervereniging. De actieve leden
vormen samen het oudercomité. Het
oudercomité wil representatief zijn
voor alle ouders. Leden van de
oudervereniging
kiezen
jaarlijks
bestuursleden en een voorzitter. Zij
vormen het bureau, dat instaat voor
het dagelijks bestuur. In het bureau
zetelen ook de ouders die deel
uitmaken van de schoolraad en van de
beleidsraad.

Lidmaatschap

De
werkingsmiddelen
van
de
oudervereniging bestaan uitsluitend
uit de lidgelden en giften van de leden.
Het lidmaatschap bedraagt € 5, te
storten op de rekening van de
oudervereniging BE38 4310 6565
0172.
De
uitnodigingen
voor
de
vergaderingen worden telkens naar
alle ouders van de school gemaild. Via
de website van de school vind je alle
verslagen van de vergaderingen terug,
samen met interessante tips en links.

Thema’s

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom!

Missie
De oudervereniging van
het SPC
• wil de betrokkenheid van alle ouders bij
de school vergroten
• behartigt de belangen
van de ouders als
groep
• organiseert de dialoog met de school

Actief betrekken van de ouders bij het
schoolleven
• organisatie van het
oudercomité (5 vergaderingen
per schooljaar) waarbij allerlei
thema’s aan bod kunnen komen
• deelname aan de beleids- en de
schoolraad
• organisatie van individuele oudercontacten
• meewerken aan het opvoedingsproces via de organisatie van
informatieavonden.
Specifieke projecten (financieel)
ondersteunen
Enkele voorbeelden:
• aankoop van circusmateriaal voor
het vrijdagmiddagatelier circus
• sponsoring van het Greenteam voor
de verfraaiing van de speelplaats
• sponsoring van Speelplaatsrock
• sponsoring voor scholencompetities
• sponsoring voor Kamp Klimaat
• ...

Informele contacten tussen de ouders
en de school
met activiteiten zoals …
• de infoavond
• de opendeurdag
• hulp bij speelplaatsrock, café
frappé, ...
• Quiz, wandeling, ...
Dit wisselt van jaar tot jaar.

