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We zijn weer vertrokken met een gloednieuw schooljaar. Dat brengt heel wat met zich mee. Voor u en uw kinderen: gsm-
gebruik afspreken, uniform strijken en dragen, overhoringen opvolgen … Maar ook voor de school en de directie: nieuwe 
leerlingen verwelkomen, administratie regelen, infrastructuur onderhouden … 
  
Gelukkig is de directie goed omringd: leerkrachten die er steeds voor gaan, de leerlingen waarrond het allemaal draait en wij, 
de ouders. 
  
Met een aantal ouders trekken we mee aan de kar. Zo willen we een brug vormen tussen de ouders, leerlingen en de school. 
 
Als een leerkracht nood heeft aan helpende handen, steken wij ze graag mee uit de mouwen! We ondersteunen de school met 
allerlei activiteiten. ZÓ halen we budgetten op om pedagogische materialen voor alle leerlingen aan te kopen. 
     

VACATURE OUDERRAAD: Mama/Papa 
  

De ouderraad van de secundaire school zoekt enthousiaste ouders. Zin om mee te doen? 
Ervaring is niet vereist. ‘Goesting’ hebben wel! 

Leeftijd heeft geen belang, maar jong van hart is wel een pak gezelliger. 
  

Wat verwacht de ouderraad: 
▪ Geëngageerde persoonlijkheden, met uitgesproken meningen. Een stevige discussie moet kunnen. 

Maar uiteindelijk zetten we onze schouders samen ergens onder. 
▪ Uw flexibele hulp bij activiteiten, soms avondwerk J. Uiteraard in balans met uw eigen professionele 

en persoonlijke agenda! 
▪ Ouders die mee helpen aan een veilige schoolomgeving en dus zelf ook een voorbeeld stellen. 

▪ Ouders die zich inzetten voor alle leerlingen! Iedereen is hier welkom. 
▪ We vergaderen telkens op een dinsdagavond om 20u15 op het ‘Schoon Verdiep’. We houden de 
vergadering zo ‘kort’ mogelijk. Efficiënt en met een heldere focus. Geen uren kletsen, maar liever 
concrete afspraken maken. Wie zin heeft, kan na de vergadering mee afsluiten in café ‘de Ketel’. 

  
Wat biedt de ouderraad: 

▪ De mogelijkheid om met een ploeg ijverige ‘mouwen-uitstekers’, concrete resultaten te behalen! Geen 
woorden maar daden (vorig schooljaar super Picknick Tafel). 

▪ Allemaal ouders bijeen. Dit bezorgt u een fijne teamspirit-ervaring. 
▪ Het uitbreiden van ‘uw netwerk’ kan ook hier! 

▪ Dankbare jongeren, leerkrachten en directie die uw hulp appreciëren. 
 

 
Heb je zin om mee te doen en aan te sluiten bij de Ouderraad stuur ons dan een mailtje. Wij nodigen je dan graag uit voor de 
eerste vergadering dinsdag 24 september 2018, 20.30 uur. Tot dan! 
 
Ja, ik doe graag mee met de ouderraad secundaire school 

Stuur ons dan een mailtje met je positieve reactie: ouderraad@pulhof.be 

Met je Naam, Ouder van (naam en klas) en je GSM Nummer 

We sturen je dan een uitnodiging met agenda voor de eerste vergadering; 

	  


