
OUDERRAAD

Sint -Jozef Humaniora
Noordzandstraat 76

8000 Brugge 

050 47 17 17
sjh@sintjozefhumaniora.be
www.sintjozefhumaniora.be

Verdere inlichtingen over de school en  
de ouderraad kan u bekomen bij:

Vincent Vanden Bilcke
Snellegemsestraat 122
8210 Zedelgem
050 20 81 34
cento68@msn.com

Karen Michielssens
Sint Katarinastraat 38
8310 Assebroek
0496 45 62 59
michka0507@gmail.com

Cindy Linclau
Lodistraat 77
8020 Hertsberge
050 27 68 05
cindy.linclau@skynet.be

Koenraad Kerckhove
Speelhof 47
8200 Sint-Michiels
050 34 40 09
koenraad.kerckhove@gmail.com

ONZE DOELSTELLINGEN
 » meehelpen aan de verwezenlijking van het 

opvoedingsproject van de school

 » een goede samenwerking met de directie in 
een open en constructieve sfeer

 » als vertegenwoordigers van alle ouders een 
brug proberen te zijn tussen de school en de 
ouders

 » participatie in de schoolraad

WAT KAN JIJ DOEN?
Ook jij kan je bij het begin van het  
schooljaar aansluiten bij de ouderraad.

 » als lid van de kerngroep

 » als losse medewerker, om mee te  
werken aan bepaalde activiteiten

 » als steunend lid

E-mailadres ouderraad
ouderraad@sintjozefhumaniora.be



 » Wij zijn ouders die geïnteresseerd zijn 
in en betrokken zijn bij het schoolge-
beuren van onze kinderen.

 » Sommige van die ouders willen deze 
betrokkenheid ook in daden omzetten 
en engageren zich in de werking van 
de ouderraad.

WIE ZIJN WIJ? KERNGROEPVERGADERINGEN

LOSSE MEDEWERKERS

ACTIVITEITEN
Per jaar komt de kerngroep en de directie een vijftal 
keer samen. Enkele thema’s die aan bod komen:

 » het jaarprogramma van de ouderraad

 » mededelingen van de directie over de werking 
van de school

 » bespreking van de activiteiten die door de school 
en/of ouderraad ingericht worden

 » de leerlingenuitwisseling met buitenlandse  
scholen

 » de samenwerkingsverbanden tussen scholen

 » vragen van ouders aan de directie

Een greep uit het voorbije aanbod.
 » Vormingsavonden en culturele activitei-

ten:
* kennismakingsavond voor de ouders 

van de leerlingen van het 1ste jaar
* leren leren voor leerlingen van de  

1ste graad
* BaMa: structuur van het hoger onder-

wijs voor leerlingen en ouders van de 
3de graad

 » Praktische medewerking aan infodag, bij 
toneelvoorstellingen,...

 » Financiële sponsoring van de sinterklaas- 
actie, ...

Medewerking bij bepaalde activiteiten waar veel 
helpende handen nodig zijn.


