
Ben jij de ouder die graag zijn schouders zet onder een groter project binnen de school?  

Dan spreekt de organisatie van de projectdag jou misschien wel aan ! 

Traditiegetrouw organiseert de oudervereniging de projectdag (ook wel schoolfeest of tuinfeest 

genoemd). De voorbereiding van dergelijk evenement vergt veel inspanning. De organisatie wordt 

daarom in een aparte werkgroep besproken. Ben je een organisator of weet je wel de handen uit 

de mouwen te steken? Sluit dan zeker aan bij deze werkgroep die 4 keer, meestal digitaal, 

samenkomt. 

Beste ouder, 

De oudervereniging van de Sint-Bavohumaniora zoekt enthousiaste ouders om onze  groep te 

versterken.  

We stellen de verschillende mogelijkheden voor: 

Ben jij de ouder die graag in dialoog gaat over bepaalde onderwerpen? 

Dan ligt de ouderraad jou waarschijnlijk wel!  

Je kan deel uitmaken van de ouderraad waar we, samen met de schooldirectie, de belangen van 

de ouders en onze jongeren behartigen en het pedagogisch project van de school bespreken. We 

komen 5 keer per jaar samen op maandagavond .  

Of je kind nu in het eerste of 6de les volgt, iedereen kan toetreden. Graag zelfs! 

Elke ouder is welkom op onze eerste ouderraad op maandag 10 oktober om 19u30.  

Wel vragen we om een je aanwezigheid op voorhand te melden via 

oudervereniging.bavo@gmail.com 

Is je zoon of dochter intern en wil je mee de specifieke belangen van de internen behartigen, 

dan kan dit binnen de Werkgroep Internen.  

Deze werkgroep komt 4 keer per schooljaar samen op vrijdagnamiddag. 

Ben jij de ouder die graag de handen uit de mouwen steekt tijdens een activiteit? 

Dan ben je meer dan welkom op één van de vele activiteiten als losse medewerker. Zeg je, nee 

liever geen vergaderingen, maar je wil wel sporadisch meehelpen tijdens de nieuwjaarsreceptie 

voor de eerstejaars, de projectdag of de receptie n.a.v. de proclamatie van onze zesdejaars, 

twijfel dan niet om u op te geven als losse medewerker! 

We wensen jullie gezin een gezond, leerrijk en boeiend schooljaar!  
We kijken er alvast naar uit om jullie te verwelkomen!  

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur oudervereniging Sint-Bavohumaniora:  

Veerle Dekoninck, Petra Keisse, Wouter Ryckaert, Elvira Servaes, Els Soete,  

Vicky Van der Kelen, Pieter Van Driessche 

Heb je interesse om onze enthousiaste groep ouders te vervoegen via 

deelname aan één of meerdere initiatieven? Zend ons dan een mailtje:  

Interesse ? Welkom ! 

oudervereniging.bavo@gmail.com  

mailto:oudervereniging.bavo@gmail.com


Picknick-banken, turntoestellen, … het zijn slechts enkele voorbeelden van investeringen 

van de ouderraad met de opbrengsten van de activiteiten.  

Daarnaast gaat 10% van de opbrengsten naar de sociale kas om jongeren die het 

financieel moeilijk hebben te steunen (o.a. schoolreizen). 

Naast opbrengsten van activiteiten, waarderen we ook elke vrije financiële bijdrage. 

In tegenstelling tot vele andere secundaire scholen kiezen we niet voor een vaste 

bijdrage op de schoolfactuur. We kiezen voor een vrijwillige bijdrage. Vele kleine 

bijdragen maken echt het verschil!  

Je kan een vrije financiële bijdrage leveren door te storten op rekening van  

 

 

 

Het bedrag is vrij te kiezen maar als richtwaarde geven we mee dat de gemiddelde 

bijdrage 10 euro bedraagt. 

Hartelijk bedankt 

Vzw Oudervereniging Sint-Bavohumaniora   

BE51 7370 1289 3262.  


