
     Onze activiteiten: 
 
 
 
   - Maken van de schoolkalender 
   - Pillampkestocht 
   - Picard-party 
   - Schaatsen 
   - Kienavond 
   - Ontbijtactie 
   - Picard-proms 
   - … 
 
 
 
 
Vind jij ons initiatief ook leuk? 
En wil je graag deelnemen als actief lid? 
Neem dan contact op met één van onze leden van het 
bestuur. 
Deze personen zullen je de nodige info geven. 
 
Vind jij ons initiatief leuk maar kamp je met tijdsgebrek? 
Geef je dan op als helpende hand, zo kan je ons bijstaan 
tijdens onze activiteiten. 
 
 
Vragen of opmerkingen kan je steeds versturen naar ons 
email adres. 
       
 
Oudercomitepicardschool@gmail.com 
 
 

 
 

OUDERCOMITE PICARDSCHOOL 

 
Laten we ons even voorstellen. 

 

 
 
 

De basisdoelstelling van het oudercomité is het 
bevorderen van de relatie tussen onze kinderen, wij als 

ouders en de school. 
Daarom hecht het oudercomité een groot belang aan 

een goede verstandhouding met de directie en 
leerkrachten van onze school. 
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Wat doen we: 

 

Concreet betekent dit dat het oudercomité de volgende kerntaken 
op zich neemt: 
 

 Informeren en communiceren over het lokale 
schoolgebeuren samen met de schoolraad, 
directie, eigen werking en al de ouders. 

 Ondersteunen van de school; zowel 
financieel als door hulp te bieden. 

 Meewerken aan een fijne school waar al onze 
kinderen zich thuis voelen. 

 Spreekbuis zijn voor AL de kinderen en hun 
ouders 

 Samenwerken rond inhoudelijke thema’s die 
de kinderen, ouders en de school 
aanbelangen. 

 Organiseren van LEUKE activiteiten.  
 
 

Dit proberen we voor te bereiden en te realiseren op onze 
maandelijkse vergaderingen waarop al de ouders steeds welkom 
zijn. (gelieve dan wel even op voorhand te verwittigen bij één van 
onze contactpersonen) 

 
 

Het oudercomité heeft ook een vertegenwoordiging in de 
schoolraad waardoor we altijd op de hoogte zijn van recente 
ontwikkelingen en dus probleemoplossend kunnen werken. 
 
 
 

 
Wie zijn we: 

 
Het oudercomité is de schakel tussen ouders en schoolteam. 
Door deze samenwerking blijven we goed op de hoogte van 
wat er op school gebeurt en dragen we hier ook een  
steentje bij. 
U kan best de situatie met de klas leerkracht of directie  
bespreken. Maar mocht dat om de één of andere reden stroef 
verlopen dan helpen wij u graag verder. 
 
 

       
 
 
Contactpersonen (bestuur) oudercomité: 

Geurts Stijn:  0473/96.66.55 
Heyligen Ine: 0479/10.73.54 
Stas Bart: 0477/69.85.00 
Vandecan Kurt: 0477/96.06.41 

 
Vertegenwoordigers schoolraad: 

Wiegman Anton  (secretaris) 
Heyligen Ine (voorzitter) 
Testelmans Rita (lid lokale gemeenschap) 
Claes Rita (lid lokale gemeenschap) 
Noubours Sofie (leerkracht 3de) 

    Bosmans Denise   (leerkracht kleuters) 


