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Om de 1 á 2 maanden is er een vergadering waarin 

de werking van de ouderraad besproken wordt in 

samenwerking met de directeur en zijn ploeg.

Iedereen welkom! Word lid van onze facebookgroep :

“Het Groene Dal, Basisschool in Hoeilaart”

ouderraadgroenedal@gmail.com

Informatiebrochure

LOL (Let Op Luizen)

Voor elke klas wordt een ouder gezocht die de

kinderen nakijkt om te zien of ze luizenvrij zijn. Eén

uurtje werk na elke vakantie doet wonderen voor

een luizenvrije school.

Voorleesouders

Om de allerkleinsten een knusse en onderhoudende

middagtijd te geven, lezen enkele ouders

verhaaltjes voor tijdens de middag.

Dag van de leerkracht & werknemers

Elk jaar is er 1 dag dat we het schoolpersoneel in de

bloemetjes zetten!

Communicatie
Nieuwsbrief

Vanaf dit jaar starten we met een nieuwsbrief met 

daarin de nieuwtjes over de school, pedagogische 

informatie en komende activiteiten.

Klasouders

Eén ouder per klas zorgt voor de informatie-

doorstroming tussen ouders, school en ouderraad. 

Meestal via een emailgroep. 

Info-avonden

Samen met de gemeente organiseren we info-

avonden over onderwerpen die ouders van kinderen 

uit de kleuterklas of lager aanbelangen. Zoals 

omgaan met internet of pesten...

Fruitouders / -grootouders

Elke woensdag wordt fruit meegebracht van de

kleuters door (groot)ouders gepeld en in hapklare

stukjes gesneden (elke woensdag 9 – 10 uur).

Opvoedkundig

Milieubewustzijn

Acties worden ondernomen om het milieubewustzijn bij

de kinderen aan te wakkeren, zoals bijvoorbeeld de

“Dikke Truien Dag”.



Helpende handen

Vele handen maken licht werk, elke ouder kan 

zijn steentje bijdragen op zijn of haar manier. 

Ouders:

• helpen mee tijdens activiteiten van de 

school of van de ouderraad, bijvoorbeeld 

het mosselfeest of de dikketruiendag.

• nemen een taak op zich, zoals klasouder of 

luizenmama of -papa.

• zetten zich in in een werkgroep, zoals de 

werkgroep ‘verkeer’ of ‘nieuwe speelplaats’.

• trekken een activiteit, bijvoorbeeld de 

kerstmarkt, of trekken een werkgroep. Ze 

organiseren, plannen en enthousiasmeren.

• nemen deel aan de vergaderingen of 

zetelen in het bestuur van de ouderraad of 

schoolraad.

We hebben altijd helpende handen of frisse

ideëen nodig. 

Spreek ons gerust aan of mail naar

ouderraadgroenedal@gmail.com

Is Nederlands niet je moedertaal, geen 

probleem, jij bent ook van harte welkom.

Wie zijn we?
De Ouderraad van Het Groene Dal verenigt 

alle ouders die via een leerling bij de school 

zijn aangesloten. Ons doel is activiteiten te

organiseren voor alle kinderen en zo de school 

te ondersteunen.

Focus 2018-2020

Speelplaatswerkgroep

Nu de nieuwe gebouwen er staan, moet de

speelplaats nog ingericht worden. De ouderraad heeft

hiervoor een spaarpotje bij elkaar verzameld door het

organiseren van verschillende activiteiten. Ook zijn in

het verleden verschillende speeltuigen aangekocht

met behulp van de ouderraad.

We plannen nog verscheidene activiteiten om tot een

leuke speelplaats te komen!

Verkeer en infrastructuur

Verkeerswerkgroep

Bekijkt samen met school en gemeente hoe een veilige

verkeersomgeving te bekomen.

Verkeersweek / -veiligheid

Tijdens de verkeersweek wordt er een waaier aan

activiteiten georganiseerd door de Ouderraad: opstelling

van een behendigheidspiste, fietscontroles, een echt

fietsexamen voor de leerlingen van het zesde leerjaar, etc.

Een aantal van deze activiteiten wordt door de politie

begeleid.

Wat doen we?

Ondersteunend

NSA (Na-Schoolse Activiteiten)

Het NSA-project wil een zinvolle invulling geven aan 

de tijd die de kinderen na de lestijd op school 

doorbrengen. De activiteiten vinden plaats van 

15u45 tot 17,00 uur De inschrijvingen zijn eind 

september en eind januari. U ontvangt hierover een 

e-mail of een briefje in de boekentas.

De Huiskamer
De jongste kinderen (Instappers & 1ste Kleuterklas)

kunnen van 15u45 tot 17 uur in een aangepaste

ruimte bekomen van een drukke schooldag.

Kleuren, knutselen, spelen, naar een verhaaltje

luisteren of rusten... en dit alles in een huiselijke

omgeving. Ook hierover ontvangt u een briefje of e-

mail.


