
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:

Kurt Piceu
Lodewijk de Raetstraat 19
8020 Oostkamp
0478 88 62 98 
kurt.piceu@gmail.com

An Suvée
Koning Leopold III-laan 111 
8200 Brugge
050 84 12 15
willems.suvee@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 school- 
gebeuren 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
* activiteiten (beweging en gezonde 

voeding) in het kader van het tweejarig 
project SJH beweegt

* start to study event voor de laatstejaars 
in samenwerking met KU Leuven

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

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

Medewerking bij bepaalde activiteiten waar veel 
helpende handen nodig zijn.


