
De oudervereniging is 
vooral een clubje voor de 

mama’s.


FABEL

De oudervereniging is een 
toffe en diverse bende 

mama’s én papa’s die zich 
vrijwillig inzetten voor de 
school van hun en jullie 

kind(eren). 

Eens lid van de 
oudervereniging, altijd lid 
van de oudervereniging.


FABEL

De actieve kern van de 
oudervereniging bestaat 

enkel uit mensen van wie hun 
zoon of dochter school loopt 
op VBS Meldert. Dit betekent 
dat de instroom van nieuwe 
leden noodzakelijk is. Alleen 
zo kan de oudervereniging 

blijven bestaan!

IETS VOOR JOU?

DE OUDERVERENIGING IS (NOG) BETER MÉT JOU ERBIJ
FEIT

Mogen we je binnenkort ook in ons team verwelkomen? Laat het ons NU weten via de achterkant van deze flyer. 

STARTVERGADERING > woensdag 14 september I 20:00 I eetzaal VBS Meldert

Oudervereniging 

feiten & fabels

De oudervereniging werkt 
mee aan een betere 

school voor alle leerlingen. 


FEIT

De oudervereniging wil 
van VBS Meldert een plek 
maken waar het fijn is om 
te leren en te spelen, een 
plaats waar kinderen zich 

kunnen ontplooien en kunnen 
opgroeien tot tieners.

Als lid van de 
oudervereniging heb je 
vooral veel tijd nodig.


FABEL

Als actief lid neem je deel 
aan een 5-tal vergaderingen 

per jaar. Bovendien kun 
je ook aanmelden als 
ondersteunend lid. Dit 

betekent dat je bijspringt 
waar nodig. 

De oudervereniging 
vergadert alleen maar.  
Saaie bedoening dus. 


FABEL

Jaarlijks organiseren we 
verschillende activiteiten 
of zetten we er mee onze 

schouders onder, zoals het 
schoolfeest, een eetfestijn, 
carnaval ... Ook steken we 
de handen uit de mouwen 

tijdens een jaarlijkse klusdag. 
Bovendien maken we tijd 
om elkaar beter te leren 

kennen door af en toe een 
leuke activiteit voor onszelf te 

organiseren.

Het is niet zo duidelijk 
waar het ingezamelde 

geld naartoe gaat.


FABEL

De opbrengst van de 
activiteiten wordt volledig 
benut ten voordele van de 

kinderen. Dit gebeurt steeds 
in overleg met leerkrachten 
en directie. Op die manier 
kan de oudervereniging 

onder andere het turnshirt 
bekostigen voor kinderen 
van het 1ste leerjaar, de 

schooltuin verfraaien, banken 
aankopen voor de buitenklas 
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VACATURE (m/v/x)
Oudervereniging VBS Meldert zoekt gemotiveerde mama’s en papa’s

Zin om een handje toe te steken? 

Elke ouder is vrij om te helpen bij om het even welke activiteit. Je bent vrij om de vergaderingen 
bij te wonen. Zelfs al help je maar bij één van de activiteiten, ook dan zijn we heel dankbaar! Ook 
leuke ideeën zijn altijd welkom …

Wat hebben wij te bieden:

• Contract van onbepaalde duur
• Tof team
• Een goede verloning in de vorm van een lachend kindergezicht

Iets voor jou?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja, ik wil graag mee helpen!

 O Als actief lid (waarbij ik naar de vergaderingen kom)
 O Als ondersteunend lid (waarbij ik help bij één of meer van de vele activiteiten)

Duid hieronder aan welke activiteiten je als ondersteunend lid wel leuk lijken om te doen:
 O Spaghetti- en/of eetfestijn
 O Klussen (werkjes in de tuin, aan de poort, op de speelplaats … waar nodig)
 O Werkgroep verkeer (schoolstraat, week van de mobiliteit e.d.)
 O Schoolfeest
 O BBQ
 O Carnaval
 O Receptie 1ste communie

Naam: ................................................................................................................................................................................................

Ik ben de mama/papa van ………………………………………………………………..........................................................  Klas: .............

Telefoonnummer: .........................................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................................


