
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

OUDERRAAD 
VBS DE CIRKEL 

 

Informatiebrochure 
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“De ouderraad heeft voeling met alle aspecten 

van de school. We trachten de kinderen dankzij 

onze inbreng een aangename schooltijd te 

bezorgen waarin ze zich volledig kunnen ont-

plooien.  Ouders en leerkrachten hebben ontel-

bare kwaliteiten en contacten. Hierdoor creëren 

we een school  die de leerlingen op weg stuurt 

door gemotiveerd personeel en een aangena-

me omkadering.”          -de ouderraad- 



Neem contact met ons op! 

Maak jij de cirkel rond? 

Denk je dat je zelf ook nuttige inbreng kan ge-

ven?   Of wens je contact met ons op te nemen? 

Spreek dan een leerkracht of ouderraadslid aan, 

herkenbaar aan de blauwe polo met het symbool 

van de school op.  We hebben ook een ideeën-

bus waar je een voorstel kan indienen. Deze 

witte bus hangt in de gang naar het secretariaat. 

Tot binnenkort? 

Contact met de school 

Vrije basisschool de Cirkel 

Dorpsstraat 24 

1851 Humbeek 

02 269 39 41 

vbsinfo@cirkel-ankering.be 

Bezoek ons op internet: 

www.vbsdecirkel.be 

Contacteer ons! 

Wie zijn we 
We zijn een groep van een 10-tal ouders, we vor-

men een brug tussen school en gezinnen wiens 

kinderen op de school VBS de Cirkel schoollopen. 

We zijn een communicatiemedium tussen de ou-

ders en de school. We vormen een kanaal waar-

door opinies, ideeën, kritiek en oplossingen met 

de school besproken kunnen worden. Op deze 

manier hebben we inspraak op de opvoedkundige 

aanpak van de school en behouden we de voeling 

van het reilen en zeilen binnen het klasgebeuren. 

 

Wat doen we 
De ouderraad komt maandelijks samen en be-

spreekt  allerhande thema’s. We trachten de kin-

deren dankzij onze inbreng een aangename 

schooltijd te bezorgen waarin ze zich volledig 

kunnen ontplooien. Eveneens trachten we de 

school te helpen bij het organiseren van activitei-

ten, schooluitstappen, sensibilisering, enz. De 

ouderraad  voorziet ook financiële steun om aller-

handen activiteiten te organiseren of structurele 

voorzieningen aan te reiken. 

Onze successen 
 Organisatie eetfestijn 

 Sensibilisering ‘pesten’ 

 Aankoop speelgoed en didactisch materiaal 

 Sponsoring activiteiten (sneeuwschool, boer-

derijklassen, …) 

 Ondersteuning verbouwingsplannen 

 Praktische werken zoals schilderen. 


