Realisaties
Er werd al heel wat gerealiseerd door de
oudervereniging samen met de directie en
leerlingen.
Zo werd meegedacht over de verkeersveiligheid
rondom de school. Onze kinderen kunnen met
de fiets steeds de veiligste route nemen.

Wat heeft de oudervereniging nog meer
gerealiseerd:
- jaarlijkse infoavonden rond cyberpesten,
Smartschool,
omgaan
met
pubers,
drugsbeleid,…
- Financiële en inhoudelijke bijdrage voor de bouw
van het glazen huis
- Input bij de herzieningen van het
schoolreglement

Concreet

Beleef de schooltijd van je kind

– 8 vergaderingen per jaar en een afsluitende
feestelijke vergadering.
– De vergaderingen vinden plaats op school op
maandagavond om 20 uur.
– Mogelijkheid om te zetelen in werkgroepen die
aansluiten bij uw interesse (verkeersveiligheid,
digitalisering, diversiteit, …).
Met de invoer van DIGITAL SKILLS BOOST
@SFC, stonden we het afgelopen jaar voor
een enorme uitdaging. We hebben samen met
de school dit project vorm gegeven en keuzes
gemaakt wat betreft de toestellen, de
verzekering en ondersteuning, afspraken rond
gebruik/misbruik, financiële aspecten, ...
Zonder inbreng van de oudervereniging had
dit project er heel anders uit gezien. Ook de
opvolging van dit project blijft een belangrijk
agendapunt

– Daarnaast ondersteunen we de school
praktisch tijdens bijvoorbeeld missie@sfc,
talent@sfc, open schooldag.

De oudervereniging is van
en voor ALLE ouders.
Je kan ons ook vinden op smartschool
➔ Portal SFC (LL)\oudervereniging
• Jaarplanning van de oudervereniging
• Verslagen van de vergaderingen

Wil je aansluiten?
Neem contact met ons op!
e-mail :

oudervereniging@sfc.be

• Etc…
Sint-Franciscus
College Veel leren voluit leven
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Wij vragen
niet al uw tijd,
wel uw mening ...

De oudervereniging als brug tussen
ouders, leerlingen en school.

Onze inbreng bepaalt mee de visie van
de school.

– Een goede communicatie en verstandhouding
start met leren kennen. Daarom is iedereen
van harte welkom op de vergaderingen van
de oudervereniging.

- De oudervereniging is een belangrijk
adviesorgaan voor de school.

– Elke vergadering is er iemand van de
directie aanwezig

- Onze inbreng draagt bij tot de meest optimale
invulling van het pedagogisch project en het
beleid dat de school voor ogen heeft om zo
samen school te maken voor onze kinderen.

– Elke vergadering start met de variapunten
aangebracht door de ouders.
– Iedereen kan variapunten aanbrengen via het
contactmailadres van de oudervereniging of
beter nog: kom ze gerust zelf toelichten op
de vergadering.
– Elke vergadering komt er ook een concreet
thema aan bod, bijvoorbeeld hervorming
secundair onderwijs, verkeersveiligheid,
pestbeleid op school, …
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- De school houdt zo de vinger aan de pols
over wat er leeft bij de ouders.

- Er wordt vanuit de school dus niet enkel
gepraat, maar zeker ook geluisterd.
- Zorg ervoor dat ook uw stem gehoord wordt en
participeer!

Blijf als lid van de oudervereniging
actief betrokken bij de schoolloopbaan
van je kind.
– Krijg meer inzicht in de visie en werking
van de school.
– Samen waken we erover dat het project
waarvoor u gekozen heeft bij de keuze
voor SFC wordt verder gedragen
doorheen heel de schoolloopbaan van
uw kind.
– Het ondersteunen van schoolprojecten.
Vele handen maken licht werk.
– Samen evalueren om samen te gaan
voor nog beter.

Zo voel je je echt betrokken bij de
schoolloopbaan van je kind en komt dit
alle leerlingen ten goede.
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