de krant van de ouders
schooljaar 2022-2023
Voorstelling van de Ouderraad
Beste ouders,
De ouderraad is de vereniging van alle belangstellende ouders van leerlingen
van het Heilig Hartinstituut Heverlee en Kessel-Lo en wil de ouders actief
betrekken bij het schoolgebeuren:
•

Het is een forum waar ouders elkaar ontmoeten en meningen
uitwisselen over alle aspecten van het reilen en zeilen op school.

•

De ouderraad is tevens een gesprekspartner voor de directie van de
school.

•

De ouderraad draagt ook effectief bij tot de oplossing van mogelijke
problemen in het schoolleven.

Door dit alles levert de ouderraad een eigen en onvervangbare bijdrage tot het
onderwijs- en opvoedingswelzijn van de leerlingen.
-------------------------------De ouderraad van het Heilig Hartinstituut focust op volgende activiteiten:
•

Vergaderen: Wij vergaderen 5 maal per schooljaar. Op deze
vergaderingen kunnen de ouders niet enkel onderling van gedachten
wisselen over alle facetten van het schoolleven, maar hierover ook in
gesprek gaan met de directie en leerkrachtenafvaardiging van de school.
De vergaderingen van de ouderraad zijn open voor alle ouders.
De ouders kunnen deelnemen aan de vergaderingen, op vrijwillige en
vrijblijvende wijze.

•

Participeren: Door het formuleren van standpunten in de ouderraad, de
schoolraad en bij beroepscommissies willen wij ouders ook actief
bijdragen aan de schoolwerking.

•

Informeren: De ouderraad organiseert elk jaar enkele infoavonden over
actuele thema’s in verband met opvoeding en onderwijs.

In tegenstelling tot bij de meeste ouderraden van lagere scholen ligt de nadruk
bij ons op gedachtenuitwisseling, informatieverstrekking en probleemoplossing
en minder op het meehelpen bij evenementen op school of het organiseren
van fondsenwerving.
Voelt u zich als ouder betrokken bij wat op school gebeurt en bij het welzijn van
uw kind op school, dan is de ouderraad beslist iets voor u.
Zoals in alle grote scholen met leerlingen uit een ruime regio wordt ook in het
Heilig Hartinstituut de ouderwerking gedragen door een kleine, maar
enthousiaste groep. Het maakt dus echt wel verschil uit of u meedoet of niet.
U hoeft zich ook niet te engageren om aan alle vergaderingen of activiteiten
deel te nemen.
---------------------Als u belangstelling heeft voor de ouderraad, wil dan een antwoordje sturen
op de e-mail die u via de school gekregen heeft. U wordt dan uitgenodigd voor
haar activiteiten.
Wij sturen enkel aan de ouders die ons bevestigd hebben dat zij op de hoogte
willen worden gehouden van de activiteiten van ouderraad steeds de mails met
de agenda en de verslagen van de vergaderingen.
U kan ons hiervoor een mail sturen op het mailadres ouderraad@hhscholen.be.
Inschrijven op de mailinglijst is vrijblijvend, voor ons is het belangrijk om zoveel
mogelijk ouders te kunnen bereiken.
U kan de ouderraad ook voor al uw andere vragen of bedenkingen mailen op
ouderraad@hhscholen.be.

Alex Van Assche en Claus Wickinghoff
Voorzitters Ouderraad

