Even voorstellen: De ouderraad
Wie zijn we? Wat doen we? En vooral, waarom zijn wij lid van de ouderraad?
Mijn naam is Erik Nieuwendaal, papa van Tijn (middelbare school) en Cas (10 jaar). In mijn vrije tijd
ben ik graag bezig met defensieve vechtsport en mountainbiken. Als zelfstandige met een intensieve
baan is het leerzaam en ontspannend om bij de ouderraad te zijn. Ik vind het een meerwaarde om
leuke activiteiten te organiseren met en voor de kinderen. Op die manier voel ik me meer betrokken
bij de school.

Hallo, Ik ben Ester. Mama van Luna en Nina (lager onderwijs) en Nova (kleuteronderwijs). Ik werk
voltijds bij de Watervallei. Ik ben bij de ouderraad gekomen omdat ik het belangrijk vind op de
hoogte te zijn van wat er zich in het leven van onze kinderen afspeelt. Ik vind het ook fijn om op een
positieve manier te kunnen bijdragen aan de werking van de school. Samen met een gezellig team,
maken we van onze school een fijnere plek voor onze kinderen. Daar doe ik het voor!

Ik ben Patricia, 29 jaar en mama van Jake. Sedert 4 jaar ben ik samen met Bjorn, papa van Lune, Lou
en Linah. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als filiaalmanager bij Meubelen Heylen. Ik heb zelf,
als kind, op de Robbert gezeten en heb daar heel goede herinneringen aan. Mijn mama helpt al jaren
tussen de middag in de eetzaal en tijdens mijn examens op het hoger onderwijs ging ik regelmatig
helpen, de feeling met de school is daardoor eigenlijk nooit verloren. Gezien ik graag creatief bezig
ben en al wat gezichten in de ouderraad kende, was de stap dan ook snel gemaakt. In het begin was
ik een beetje bang dat ik te weinig tijd zou hebben maar uiteindelijk kies je zelf aan welke activiteiten
je meewerkt. Ik vind het super fijn ook langs deze kant te zien wat er allemaal in de school omgaat en
hier mijn steentje aan bij te dragen.

Mijn naam is Tine Bex, 36 jaar, mama van Amélie (5de leerjaar), Elise (eerste leerjaar) en Julia (start
in januari in het kleuteronderwijs) en getrouwd met Tom. Ik ben nu het derde jaar lid van de
ouderraad. Ik ben het laatste jaar ook betrokken bij de schoolraad. Ik werk op Stichting
Kempenhaeghe als Senior Cliëntbegeleider. In mijn vrije tijd probeer ik een beetje sportief te zijn. Ik
ga graag hardlopen, liefst in de natuur. Verder trek ik er graag op uit met mijn gezin. Ik hecht veel
belang aan mijn familie en vrienden. Ik ben bij de ouderraad gekomen omdat ik de school graag wilde
ondersteunen bij het opzetten en uitwerken van activiteiten. Gaandeweg kwam ik erachter dat de
ouderraad veel meer doet dan activiteiten organiseren. We zijn ook een aanspreekpunt voor ouders
en we hebben ook een plek in de schoolraad. Het meedenken in het beleid dat een school uitstippelt,
is voor mij een echte meerwaarde.

Ik ben Ronald Beelen, 40 jaar en geboren Hamontenaar. Mijn kinderen
Julie, Andreas en Sophie gaan allen naar De Robbert. Ze zitten in het 5 e,
3e en 2e leerjaar.

Sinds dit schooljaar ben ik lid geworden van de ouderraad. School is
vanzelfsprekend één van de meest belangrijke zaken waar onze kinderen
mee te maken krijgen in hun jonge leven. Hun schoolperiode is een
bepalende factor in hoe ze zullen groeien naar volwassenheid en wat
voor mens ze worden.
Als lid van de ouderraad krijg je een unieke kijk op het leerproject dat de school onze kinderen biedt.
Je kan hier mee je schouders onder zetten en vormt een brug tussen de andere ouders en de school.
We komen hiervoor regelmatig samen en vormen op deze vergaderingen de stem van de ouders
naar de school toe.

Hallo, ik ben Fethiye. Mama van Adem (middelbare school) Hamza, Nura en Anisa (lagere school).
Om eerlijk te zijn hou ik meer van de schoolvakanties dan van de schooldagen. Maar onze kinderen
brengen het grootste deel van de dag door op school en ik wil hiervoor iets betekenen voor mijn
kinderen en hun klasgenoten.
Het is een pluspunt als we onze kinderen activiteiten kunnen laten doen met verschillende culturen
waar ze veel uit kunnen leren! We zijn immers een multiculturele samenleving. Ik hoop dat ik hiertoe
kan bijdragen als moeder van een andere cultuur. En dit wil ik graag meegeven aan alle leerlingen,
leerkrachten en ouders.
De school is niet enkel en alleen een plaats om bij te leren, maar ook om het beste uit onze kinderen
te halen met veel levensplezier.
Ik geloof erin dat elke helpende hand een goede bijdrage kan betekenen voor het ouderraad.
Daarom wil ik er graag deel van uitmaken.

Ik ben Souad Hathoute, mama van Khalid (17 jaar), Rita (15 jaar) en Hassan (7 jaar). En ik ben
getrouwd met Thami. Ik help tijdens de middag in de eetzaal. Ik ben bij de ouderraad gekomen
omdat de school graag wil helpen bij activiteiten.

Ik ben Loes van den Berkmortel, 35 jaar en woon samen met mijn gezin aan de rand van BudelSchoot aan de grens met België.
Samen met mijn partner Edwin heb ik 2 kinderen, Sven Cox (7) en Femke Cox (5), Sven zit in het 2e
studiejaar bij Juf Gerda en Femke zit in het 1e studiejaar bij juf Carola.
Sven en Femke hebben ook een halfbroer, Timo Cox (9), hij zit op de St.Elisabethschool in Wijchmaal.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als planner van medewerkers in de zorg.
Vanaf dit schooljaar ben ik gestart bij de ouderraad. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij
school en mijn steentje hierin te kunnen bijdragen. Ook ben ik graag betrokken bij het dagelijks leven
van mijn kinderen en deze speelt zich een groot deel van de tijd op school af. Hopelijk mogen we dit
schooljaar weer meer activiteiten gaan organiseren als ouderraad!

De ouderraad komt ongeveer 1 keer per maand samen om te vergaderen. Tijdens die vergadering
zijn ook 2 leerkrachten aanwezig. De geplande activiteiten worden besproken en een plan van
aanpak wordt gemaakt. De ouderraad is zeker niet de enige die klaarstaat voor onze school en onze
kinderen. Achter de ouderraad staat een leuk, gezellig en enthousiast team hulpouders. Zij worden
bij elke activiteit gevraagd om mee te helpen met de praktische ondersteuning van een activiteit.
Hulpouder ben je geheel vrijblijvend. Kan je de ene keer niet omdat je moet werken dan sluit je een
andere keer aan.
Wil jij ook je steentje bijdragen in de praktische ondersteuning van activiteiten? Of ben je een
creatieve duizendpoot die graag knutselt en dingen maakt? Of gaat jouw interesse eerder uit naar
het bezig zijn met het beleid van een lagere school? Dan is er voor jou zeker een plekje in de
ouderraad of bij het hulpouderteam. Interesse of vragen? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar
voorzitterouderraad@derobbert.be

