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Jullie hebben waarschijnlijk wel al 
gehoord van de schoolraad. In 
een schoolraad zitten 
verschillende ouders samen met 
de leerkrachten en enkele mensen 
van het schoolbestuur om te 
werken aan de toekomst van onze 
school. In de schoolraad zitten 
maar een beperkt aantal aan 
ouders maar dat betekent niet dat 
er niet meer ouders actief zijn op 
onze school. Zoals je kan zien op 
de foto zijn er veel mama’s en 
papa’s die de juffen en meesters 
op school helpen.  
 
 

 
Misschien wil jij ook wel helpen op school? 
 
Dit kan je doen door te helpen als mama of papa: 

- Soepmama’s en papa’s: Met het koude weer is het altijd leuk dat onze kinderen soep 
kunnen eten tijdens de middag maaltijd. 

- Voorleesmama’s en papa’s: onze kinderen vinden het steeds leuk als er boekjes 
worden voorgelezen in de klas 

- Uitstapmama’s en papa’s: zoals jullie weten gaan onze kinderen regelmatig eens op 
stap, dit is niet alleen leuk maar ook leerrijk. Voor de leerkrachten is het steeds leuk 
als er dan een mama of papa meegaat. 

- Klusmama’s en papa’s: af en toe moeten er eens klusjes uitgevoerd worden op school. 
We trachten die dan te bundelen op één dag zodat er veel werk kan worden verzet. 
Indien jullie willen helpen, dan zijn jullie meer dan welkom. 

- Schoolfeestmama’s en papa’s: het schoolfeest is een grote organisatie, de 
medewerking van enkele mama’s en papa’s is steeds meegenomen. 

 
Heb je een ander idee om te helpen als ouder, twijfel niet en laat het ons gerust weten. Wil jij 
een ander probleem of vraag voorleggen aan de schoolraad? Je kan de leden van de 
schoolraad steeds aanspreken of een mailtje sturen naar  srklaverblad@gmail.com. Je kan 
uiteraard ook via Juf Seher je vragen of bemerkingen doorgeven aan de schoolraad. 
 
We zullen jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van wat in de schoolraad besproken 
wordt. We zullen dit ondermeer doen via de schoolwebsite (http://www.klaverbladgent.be/).  
 
Twijfel niet om ons te contacteren. Samen maken we onze school nog leuker en sterker.  
 
 
De ouders van de schoolraad en alle actieve ouders. 
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