
Als ouders dragen we kind en school 

 

Onze kinderen zijn schatten. We willen ze alle 

mogelijke toekomstkansen geven, maar dat is niet 

altijd gemakkelijk. Elke ouder stelt zich vragen. 

Daarom is een goede relatie tussen de school en de 

ouders zeer belangrijk. 

 

Als oudercomité zijn wij een contactgroep tussen 

de ouders en de school waarbij we zowel de 

belangen van onze kinderen als van de school 

behartigen. We willen nadenken over allerlei 

vragen en samen naar oplossingen zoeken. We 

willen opbouwend meewerken aan de school. Zo 

helpen we mee op veel schoolactiviteiten: info-

avonden, dag van de kinderboerderij, 

opendeurdagen, brunch enz. Elk jaar organiseren 

we een vormingsavond en een kienavond. 

 

Via het oudercomité hebben jullie als ouders een 

stem binnen de school. Ieder signaal dat jullie 

doorgeven wordt met de grootste discretie ter 

harte genomen. Je kan ook steeds met jullie vragen 

bij de sociale dienst van de school terecht. 

 

Als ouders dragen we zowel ons kind(eren) als 

onze school!

Beste ouders 

 

Deze folder wordt jullie aangeboden namens het 

Oudercomité van de VIBO-scholen om jullie met ons 

te laten kennismaken. 

Wij zijn een groep enthousiaste ouders van 

leerlingen uit de verschillende scholen van VIBO. 

Ongeveer om de 2 maanden komen wij ’s avonds 

een tweetal uur samen om te vergaderen over 

allerlei zaken die op dat moment belangrijk zijn in 

de scholen. 

We worden hierbij gesteund door de directies van 

alle scholen. Op die manier kunnen we de meest 

uiteenlopende onderwerpen behandelen. 

Voor een vlotte werking van het oudercomité en 

omdat wij elk jaar tal van activiteiten organiseren 

zijn vele ouders nodig. Daarom zijn wij nog op zoek 

naar enthousiaste collega’s die mee hun schouders 

willen zetten onder ons oudercomité en onze school. 

Wil je meer betrokken worden bij onze school en bij 

de activiteiten van het oudercomité? Wil je mee 

nadenken over het streefdoel van een school-op-

maat voor je kind? En wil je dit doel mee helpen 

realiseren? Dan ben je welkom bij het VIBO-

oudercomité. 

Vrijwilliger-zijn 

is vrijwillig 

maar niet vrijblijvend 

is verbonden 

maar niet gebonden 

is onbetaalbaar 

maar niet te koop 

is positief denken 

met als enig doel 

voor jezelf en de ander 

een goed gevoel. 

 

Vrijwilligers worden niet betaald. 

Niet omdat ze waardeloos zijn 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn. 

 

Vrijwilligerswerk 

Je hoeft ze niet te vragen 

ze bieden zich spontaan aan 

om alle dagen in dienst 

van anderen te staan. 

Niets is hen te veel 

steeds staan ze paraat 

ieder doet z’n deel 

met een lach op het gelaat. 

Ze staan er niet alleen 

want samen zijn ze sterk 

klaar voor iedereen 

met hun vrijwilligerswerk. 



Ondergetekende 

……………………………………………………………………………… 

adres 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

tel/gsm 

……………………………………………………………………………… 

e-mail 

……………………………………………………………………………… 

mama/papa van 

……………………………………………………………………………… 

van de school (gelieve te omcirkelen) 

BULO De Ring – BUSO De Ring 

BKLO De Brem - BUSO De Brem – BUSO Kasteelpark 

 

O wil aansluiten bij het oudercomité. 

 

O wil bijkomende info over de werking van het 

oudercomité. 

 

O wil meehelpen bij activiteiten zonder 

de vergaderingen bij te wonen. 

 

Handtekening 

Contactpersonen oudercomité 
 
BKLO De Brem 
Ann Bierten, ondervoorzitter 
biertenann@gmail.com 
0494 91 22 75 
BUSO De Brem 
Nicky Vermeiren, penningmeester 
nicky.vermeiren@scarlet.be 
0496 99 33 09 
BULO/BUSO De Ring 
Bie Goos 
bieke-rutger@hotmail.com 
0486 73 23 33 
Het Kasteelpark 
Tinne Peeters 
tinnepeeters@live.be 
0498 61 45 47 
 
Voorzitter oudercomité 
Petra Lemmens 
petra.lemmens@pandora.be 
0496 54 20 25 

 
Directies scholen 
 
BKLO De Brem BUSO De Brem 
Bieke Verhoeven Kathleen Cools (OV1-2) 
014 45 07 37 014 43 83 96 

BULO De Ring BUSO De Ring 
Eddy Verboven Kathleen Cools 
014 42 69 45 014 43 83 96 
BUSO Het Kasteelpark 
Joeri Meynen 
014 63 85 27 

OUDERCOMITÉ 

VIBO-SCHOLEN 

 

 

Wie zijn we? 

Wat doen we? 

Wil je meehelpen? 

 

 


