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Algemene afspraken: 
 
- We vragen één engagement per gezin, je kan je engagement ook laten overnemen door oma / opa / … 
 
- Eén engagement is 1 activiteit OF 2 taken per schooljaar. 
 
  
 
Activiteitenouder:  
 
> Restaurantdag  
> Kerstmarkt 
> Kwis  
> Gezellig samenzijn 
> Dag van het kind 
> Proclamatie / Perenboomdrink  
> Kick-off 
> Klusdag 
 
Takenouder:  
 
> Klusouder 
> Wasouder 
> Onthaalouder 
> Biebouder 
> Soepouder 
> Zwemouder 
> Fruitouder 
> Kriebelouder 
> Winkelouder 
> Tuinouder 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Activiteitenouder:  
 
Restaurantdag  
 
Datum van de activiteit:  
16/11/2019 (overdag) 
 
Invulling van je taak: 
Op de dag van de activiteit zelf ben je aanwezig en werk je actief mee tijdens meerdere schiften. Je 
kan er ook voor kiezen om te helpen opbouwen en opruimen.   

 
Kerstmarkt  
 
Datum van de activiteit:  
tijdens de kerstperiode - exacte datum nog te bepalen  
 
Invulling van je taak: 
Op de dag van de activiteit zelf ben je aanwezig en werk je actief mee tijdens één (of meerdere) shift. 
 
 
Kwis  
 
Datum van de activiteit:  
13/03/2020 (’s avonds) 
 
Invulling van je taak 
Op de dag van de activiteit zelf ben je aanwezig en werk je actief mee tijdens meerdere schiften. Je 
kan er ook voor kiezen om te helpen opbouwen en opruimen.   
 
 
Gezellig samenzijn  
 
Datum van de activiteit:  
activiteiten en data nog te bepalen door het oudercomité  
 
Invulling van je taak: 
Als je je opgeeft voor dit engagement zal ons oudercomité je tijdig op de hoogte brengen van de data 
van deze activiteit(en) en verwachtingen. 
 
 
Dag van het kind 
 
Datum van de activiteit:  
16/05/2020 (overdag) 
 
Invulling van je taak: 
Op de dag van de activiteit zelf ben je aanwezig en werk je actief mee tijdens meerdere schiften. Je 
kan er ook voor kiezen om te helpen opbouwen en opruimen.   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Proclamatie / Perenboomdrink  
 
Datum van de activiteit:  
29/06/2020 (op voorhand of de dag zelf: overdag en/of ’s avonds)  
 
Invulling van je taak: 
Op de dag van de activiteit zelf aanwezig en werk je actief mee tijdens meerdere schiften. Je kan er 
ook voor kiezen om te helpen opbouwen en opruimen. In samenspraak met de klasleerkracht(en) kan 
je helpen hapjes voorbereiden voor tijdens de proclamatie, je werkt dan samen met een groepje 
kinderen. Je kan ook helpen bij het maken van afscheidscadeau’s e.d.. 
 
 
Kick-off  
 
Datum van de activiteit:  
eind augustus - exacte datum nog te bepalen  
 
Invulling van je taak: 
Op de dag van de activiteit zelf ben je aanwezig en help je opbouwen en opruimen.   
 
 
Klusdag  
 
Datum van de activiteit:  
28/08/2020 (9u00 - 16u00)  
 
Invulling van je taak: 
Op de dag van de activiteit zelf ben je aanwezig en werk je actief mee aan onze takenlijst, om de 
school weer september-klaar te maken. 
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Takenouder:  
 
Klusouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar. Sommige taken kunnen ook van thuis uit gebeuren.  
 
Invulling van je taak: 
Het herstellen van kleine zaken aan gebouw of meubilair. Wanneer het team merkt dat er ergens iets 
stuk is zoals bijvoorbeeld een fietsje met een platte band, een deur die niet meer goed sluit, herstellen 
van het hekwerk… dan doen we beroep op de klusouders. We verwachten dat ze ons met raad en 
daad kunnen bijstaan.  
 
In het verleden hebben enkele klusteam leden ook groter werk verricht, zo hebben zij bijvoorbeeld ons 
nieuw podium gebouwd en gewerkt aan de nieuwe zandbak. 
 
 
Wasouder 
 
Praktisch:  
Doorheen heel het schooljaar wekelijks, van thuis uit. Minstens 4 ouders, dan ben je slechts 1x per 
maand verantwoordelijk voor de was.  
 
Invulling van je taak: 
Op vrijdag neem je de zak met was (handdoeken e.d.) mee naar huis. Deze was je en op maandag 
breng je de was terug mee naar school en leg je de handdoeken, washandjes … op hun plaats in de 
kast.  
 
 
Onthaalouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar, bij het instappen van elke nieuwe leerling - 1 ouder. 
 
Invulling van je taak: 
Je maakt de nieuwe ouders wegwijs op school, bent beschikbaar om vragen van nieuwe ouders te 
beantwoorden en te ondersteunen. Sarah bezorgt je steeds de nodige informatie van de nieuwe 
inschrijvingen. 
 
 
Biebouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar, 1x per maand - 1 ouder per klasgroep. 
 
Invulling van je taak: 
Je wordt verbonden aan een klasgroep. Samen met de klasleerkracht spreek je een moment in de 
maand af. Je gaat dan samen met een klein groepje kinderen naar de bieb om nieuwe boeken voor 
de klas te kiezen en de voorgaande weer in te leveren. Het kan ook zijn dat je een samen met de 
leerkracht en de hele klasgroep naar de bieb gaat.  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Soepouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar wekelijks. Minstens 4 ouders, dan ben je slechts 1x per maand 
verantwoordelijk voor de soep.  
 
Invulling van je taak: 
Je bent op woensdag om 10u aanwezig op school. De kar staat klaar in de keuken, je gaat deze 
halen om dan in ons zaaltje soep uit te schenken voor de kleuters. Wanneer de speeltijd begint om 
10u25 zorg je ervoor dat de kar aan het poortje van de keuken staat. Hier schenk je dan soep uit voor 
de lagere school. Nadien breng je de kar terug naar de keuken, je moet de afwas niet doen. 

 
Zwemouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar, tijdens de zwemactiviteiten van de kleuters (minimum 6 ouders) OF van 
het lager (1 ouder per klasgroep). De data kan je vinden in onze schoolkalender. 
 
Invulling van je taak: 
Kleuters: Je bent op de dag van het zwemmen tijdig aanwezig op school. Je gaat dan samen met de 
groep naar het zwembad, je helpt alle kinderen (dus niet enkel je eigen kind) zich omkleden. Tijdens 
het zwemmen doe je actief toezicht en help je de kleuters waar nodig, bv: kindjes helpen op het toilet, 
opletten dat de kinderen niet rennen, toezien dat de kinderen in het juiste zwembad blijven … Na het 
zwemmen help je de kinderen afdrogen en weer omkleden.  
 
Lager: Je bent op de dag van het zwemmen tijdig aanwezig op school. Je gaat dan samen met de 
groep naar het zwembad, de jongere groepen hebben soms nog hulp nodig bij het omkleden. Tijdens 
het zwemmen blijf je wachten in de cafetaria. Na het zwemmen help je indien nodig. 
 
 
Fruitouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar, op maandagochtend en vrijdagnamiddag (of na school) - 1 ouder. 
 
Invulling van je taak: 
Op maandagochtend tast je het geleverde fruit in in onze koelkast in de keuken. Als je doorheen de 
week tijd hebt om het fruit even te controleren en eventueel te herschikken is dat een fijn extra. Op 
vrijdagnamiddag of aansluitend op de schooldag, zorg je ervoor dat de frigo weer netjes is voor een 
nieuwe week (eventueel overgebleven fruit herschikken, rot fruit weggooien …).  
 
 
Kriebelouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar, na elke vakantie - 2 ouders. 
 
Invulling van je taak: 
De verantwoordelijke leerkracht neemt contact met je op om steeds na elke vakantie een datum vast 
te leggen. Je komt in de klassen de leerlingen preventief controleren op eventuele luizen en/of neten. 
In geval van signalisatie van neten of luizen kan een bestaande procedure gevolgd worden.  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Winkelouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar, wanneer nodig - 1 ouder. 
 
Invulling van je taak: 
Wanneer de leerkrachten een lijst(je) bezorgen voor aankopen (vochtige doekjes, afwasmiddel, 
kampbenodigdheden …) zorg jij ervoor dat dit gekocht wordt en geef je dit af aan de leerkrachten.  
 
 
Tuinouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar, wanneer nodig / afgesproken. 
 
Invulling van je taak: 
Je bent samen met enkele ouders verantwoordelijk voor de moestuin en groene activiteiten van onze 
school. Je kiest voor het klasgebeuren of onderhoud, beiden kan ook natuurlijk. Dit gebeurt allemaal 
steeds in overleg met de (betrokken) leerkrachten.  
 
Klasgebeuren:  
(data en frequentie in overleg met de leerkracht)  
> tuin activiteiten met een groepje kinderen (egelhuisjes, voederbollen …)  
> moestuin activiteiten met een groepje kinderen  
> borders inrichten en onderhouden met groepje kinderen 
> dierensafari (vraag toelichting aan de klasleerkracht) 
> … 
 
Onderhoud: 
(inhoud steeds in overleg met leerkrachten, kan op zelfstandige momenten eveneens ’s avonds / in 
het weekend / …)  
> snoeien van de fruitbomen (seizoen) 
> snoeien andere bomen en struiken (seizoen)  
> onkruid wieden 
> moestuin onderhouden  
> onderhoud van de borders 
> groot onderhoud van de tuin 

 
Schaakouder 
 
Praktisch: 
Doorheen heel het schooljaar, regelmaat te bespreken met klasleerkracht. 
 
Invulling van je taak: 
Je wordt verbonden aan de derde graad. Samen met de klasleerkracht spreek je een momenten 
doorheen het schooljaar af. Je gaat dan samen met de kinderen aan de slag en leert ze alles kennen 
rond het schaakspel. 
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