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Samen met andere ouders en met deelname en steun van de directie van campus de helix overleggen en 

informeren we over beslissingen binnen de campus, waarbij de stem van de ouders van belang en toege-

voegde waarde is. 

De waarden waar wij als ouderraad voor staan en wat wij belangrijk vinden in de samenwerking met campus 

de helix zijn respect, openheid, betrokkenheid en inspiratie. 

Interesse? Meld je aan bij de ouderraad of bij een van de werkgroepen. 

Wil je je wel inzetten voor de ouderraad maar zie je het effectieve vergaderen niet zitten, dan is er ook de 

mogelijkheid om de handen uit de mouwen te steken bij de werkgroep Evenementen. 

Aansluiten en mee brainstormen bij een van de werkgroepen Communicatie, Talentontwikkeling en welbe-
vinden of Veilige schoolomgeving behoort ook tot de mogelijkheden.

Ideeën voor de ouderraad of specifiek voor een van de werkgroepen zijn welkom. 

helix verwennerij rommelmarkt 

warme week helixfietsen aangeschaft door de ouderraad 

Praktische informatie 
Vergadering van de centrale ouderraad ongeveer eens in de twee maanden. 
De verschillende werkgroepen komen bijeen indien dit gewenst is. 
De vergaderlocatie is campus de helix. 

Ouderraad campus de helix 

mee investeren in het talent van uw kind  



 

De werkgroepen van de centrale ouderraad hebben de volgende thema’s. 

Werkgroep Communicatie 

 het promoten van de ouderraad bij ouders, leerkrachten en directie 
 het optimaliseren van de (digitale) communicatie via Smartschool en website van campus de helix 
 de contacten met VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, de ouderkoepel van 

het vrij onderwijs) 
 de promotie van evenementen en informatieavonden 

Werkgroep Evenementen 

 de organisatie van informatieavonden 
 de ondersteuning van schoolevenementen 
 de organisatie van de helix Verwennerij 
 het afsluitend jaardiner van de ouderraad 

Werkgroep Veilige schoolomgeving 

 het organiseren van initiatieven in verband met een warme en veilige school 
 de besprekingen rond verkeersveiligheid in de buurt van de school 
 gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen 
 aandacht voor kinderen met leerstoornissen 

Werkgroep Talentontwikkeling en welbevinden 

 het welbevinden op school 
 het stimuleren van de ontwikkeling van talenten 
 het ontwikkelen van werkpunten rondom leerstoornissen 

  
Infoavond Welbevinden 
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Meer informatie 
- www.campusdehelix.be keuze in het menu onderaan: Ouderraad 
- E-mail: ouderraad@campusdehelix.be 

http://www.campusdehelix.be/
mailto:ouderraad@campusdehelix.be

