Ouderengagementen 2021 - 2022
Freinetschool “De Step” wil “SAMEN” school maken.
Dat vertaalt zich voor de ouders in o.a. het opnemen van een engagement. Dit engagement is
een belangrijke pijler binnen de werking van onze school. Het geeft ook de kans om de school
letterlijk dichter bij de ouders te brengen en omgekeerd.
Inzet van ouders is noodzakelijk voor een goede schoolwerking.
Dankzij het persoonlijk engagement kan de school de kinderen meer bieden. Het verhoogt
ook de betrokkenheid van ouders bij het school- en klasgebeuren. Het persoonlijk engagement
bestaat uit;
Alle engagementen starten samen met het nieuwe schooljaar.
Voor ouders waarvan het kind instapt tijdens het schooljaar, start het engagement enkele
weken nadat het kind naar school gaat, zodat de ouders wat tijd hebben om te wennen aan de
nieuwe school. Zij vullen ook vanaf dan hun aantal poetsbeurten in.
Het ouderengagement in De Step bestaat uit:
Klasengagement
Hulp bij uitstappen of een andere klasactiviteit. Tijdens het schooljaar worden er een aantal
uitstappen of bijkomende activiteiten georganiseerd. Als ouder word je regelmatig gevraagd
om deze activiteit mee te begeleiden en/of kinderen te vervoeren. Je bekijkt zelf welke dingen
mogelijk zijn.
Persoonlijk engagement
- één vast engagement: 3 keer poetsen per schooljaar
- één keuze-engagement
Het keuze-engagement wordt bevraagd via een google-document waarbij je 3 keuzes kan
aanduiden.
3 keuzes omdat ik, Reinhilde, de puzzel moet maken en ervoor moet zorgen dat alle
engagementen ingevuld raken.
Voor de verdeling tussen keuze- of vast engagement wordt naar het schoolgaand kind
gekeken “ouders van…”. Het is aan beide ouders om uit te maken hoe zij dit verdelen of
invullen (ook bij gescheiden gezinnen).
[1] Vast engagement : 3 keer poetsen
Elk weekend worden de klaslokalen, gang boven + klassen LBV + beide trappen gepoetst.
Dit wordt door de ouders gedaan.
Concreet betekent dit 3 poetsbeurten (per gezin/per schooljaar) in totaal.
Jullie hebben zelf de keuze om de weekends of dagen te kiezen die jullie het beste passen om
te komen poetsen. De poetskalender wordt per 2 maanden opengezet. Er komt een nieuwe
wanneer de vorige periode volledig ingevuld is.

[2] Keuze engagement
Middagbewaking
Ouders doen, samen met Marleen en een leerkracht, bewaking tijdens de middagspeeltijd:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.30u. tot 13.10u.
Een warme, vlotte, begripvolle en correcte omgang met de kinderen en de
speelplaatsafspraken is vereist.
Marleen is het eerste aanspreekpunt tijdens de middagbewaking.
Deze ouders engageren zich 1 dag per week tijdens de middag, gedurende een half
schooljaar. Je kan natuurlijk ook je voorkeursdag aanduiden.
We rekenen er op dat je die dag tijdig aanwezig bent.
Kan je een keertje niet komen dan vragen we om zelf vervanging te zoeken.
Reinhilde en Marleen coördineren de afspraken en uitwisseling van informatie over kinderen.
Leesbegeleiding
Begeleiding van jonge lezers in de 1ste graad.
“Wie zelf kan lezen, kan ook leesouder zijn”.
Deze ouders engageren zich 1 uur per week gedurende een volledig schooljaar. De leerkracht
spreekt het moment met je af en geeft de nodige instructies.
Leesbegeleiding Frans derde graad
Begeleiding leerlingen met oefenen van Frans.
Goede kennis van het Frans is een vereiste om onze kinderen te helpen.
Deze ouders engageren zich 1 uur per week, liefst in de voormiddag, gedurende een volledig
schooljaar. De leerkracht spreekt het moment met je af en geeft de nodige instructies.
Kiesklasbegeleiding
Begeleiden bij een kiesklas op maandagnamiddag, 6 keer per jaar samen met de leerkrachten.
De data worden je zo snel mogelijk doorgegeven bij de start van het nieuwe schooljaar.
De kiesklas is een klasdoorbrekende activiteit voor alle kinderen van de school.
De kinderen kiezen voor een activiteit en worden zo in groepen ingedeeld.
Als ouder krijg je een vaste klas toegewezen en word je gevraagd om de activiteiten te
begeleiden en actief deel te nemen aan de opdrachten.
Als kiesklasouder kan je er ook voor kiezen om zelf een activiteit te voorzien voor een aantal
kinderen. Je bepaalt zelf het aantal, leeftijd van de kinderen enz.
Die dagen word je om 13u op school verwacht, tot 15u.
Kriebelmama/papa
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen van de school gecontroleerd op neten en
luizen.
Dit gebeurt in de eerste week na de vakantie. Eventuele hercontrole na 10 dagen hoort hier
ook bij.
We zoeken 3 ouders die deze controle op een discrete manier willen doen.

Werkgroep gebouw
Onderhoud van het schoolgebouw met de klemtoon op veiligheid en gebruiksgemak. –
Reparaties en klusjes allerhande: elektriciteit, sanitair, schrijnwerk, het onderhoud van
speeltuigen, afvoeren, verlichting, meubilair. - Het verven, betegelen, klein metselwerk, …
binnen of buiten het schoolgebouw. Kortom algemene klussen allerhande.
We zoeken handige ouders, die zich 6 zaterdagen willen vrijmaken.
Werkdagen worden in onderling overleg afgesproken in het begin van het schooljaar
Werkgroep tuin
Groenonderhoud met de klemtoon op veiligheid en orde. - Het maaien van de grasvelden Snoeien van alle beplanting - Onkruidvrij houden van de speelplaats, parkings,
toegangswegen en plantages. - Meedenken over de tuinaanleg.
Ouders met groene vingers die bereid zijn om 6 zaterdagen de handen uit de mouwen te
steken. Werkdagen worden in onderling overleg afgesproken.
Je kan je ook opgeven om tijdens droge dagen gras te komen maaien.
Werkgroep Feesten
Het organiseren van 3 evenementen, waarbij het Stepfeest een jaarlijkse vaste activiteit is. De
bedoeling van die evenementen is sfeer te brengen en de contacten onder ouders, kinderen en
leerkrachten te bevorderen.
Het gaat hier voornamelijk om:
- Het creatief uitdenken en organiseren van schoolevenementen
- Medewerkers zoeken om op deze activiteiten een handje toe te steken en actief mee te
helpen tijdens de evenementen.
We zoeken ouders die houden van feesten en organiseren, echte (creatieve)
organisatietalenten.
Voorbereidende vergaderingen worden zelf vastgelegd binnen de groep.
Binnen deze werkgroep zijn ook leden die zich toespitsen op de PR voor bekendmakingzowel binnen als buiten de school - van alles wat met de werking van onze school te maken
heeft. De concrete realisatie wordt in samenspraak met het team en de schoolraad ingevuld en
uitgewerkt:
- Foto’s/ film maken van de verschillende activiteiten zowel tijdens de schooluren als bij de
feesten
- Uitnodigingen, affiches voor de school en evenementen
- Algemene bekendmaking van De Step in de media. – …
Wasouder
Minstens één keer per week (en zeker vrijdag na school) wordt de vuile was mee naar huis
genomen. We vragen om de was te wassen en geplooid terug naar school te brengen.
Je legt zelf de was terug op de juiste plaats in de berging.
Er wordt een vaste verdeling opgemaakt.

Koekenouder (niet meer beschikbaar)
De koeken die in de namiddagspeeltijd worden aangeboden, gaan kopen in de Colruyt.
Zelf in het oog houden of er nog voldoende koeken zijn.
Lid van de schoolraad ((niet beschikbaar – verkiezingen)
Binnen de schoolwerking is er naast het schoolteam en de coördinator, ook nog een
schoolraad.
Dit overlegorgaan bestaat uit leden van het schoolteam, de coördinator en de ouders.
De leden van de school worden verkozen of gecoöpteerd, enkel de coördinator is vanuit haar
functie een vast schoolraadslid.
Om de 4 jaar wordt er een nieuwe schoolraad gekozen. De ouders kiezen 3 ouders die hen
vertegenwoordigen en het schoolteam kiest 3 leerkrachten. Daarnaast worden er 2 leden
(gecoöpteerd) verkozen door rechtstreeks verkozen leden.
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen
die het schoolleven beïnvloeden. De huidige termijn van de schoolraad loopt tot 1 april 2021.
Klasouder (wordt door leerkracht gekozen)
Per klas is er één klasouder. Deze ouder zorgt voor extra ondersteuning voor de leerkracht en
vormt de brug tussen de oudergroep van de klas en de klasleerkracht. Als klasouder word je
gevraagd door de leerkracht, hiervoor kan je dus niet kiezen.

Schoolengagement
Deze activiteiten vormen een wezenlijk onderdeel van de schoolkeuze. Dit wil zeggen:
“Kiezen voor “De Step” is”… kiezen voor deze activiteiten. Van elk gezin wordt verwacht dat
het actief deelneemt aan deze activiteiten.
Deelname aan de overlegmomenten
Als democratische school dragen wij waarden als informatie, overleg en inspraak hoog in het
vaandel. Als ouder krijg je dan ook ruim de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
- De algemene vergadering VZW vriendenkring de Step = StepTalk
- De open schoolraad
Hulp bij één van de feestactiviteiten
De werkgroep feesten organiseert 3 activiteiten (vb: wandeling, ontbijt/brunch, kinderfuif en
Stepfeest) in de loop van het schooljaar. Eén ouder per gezin helpt tenminste tijdens één van
de activiteiten. Meestal wordt er gevraagd om op te dienen of te helpen aan de tap, klaarzetten
of opruimen, ..... Voor elke activiteit kan je je opgeven via de steproutetool.

