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Algemene Vergadering 

Schoolbestuur 

Hoogste officiële overlegorgaan tussen ou-
ders, leerkrachten en externen (gelijke 
vertegenwoordiging) waar men het ge-
voerde schoolbeleid bespreekt en advie-
zen formuleert. Wordt aangesteld voor 
een periode van 4 jaar. 
 
Voorzitter:     Luc Dewijn 
       luc.dewijn@skynet.be  

Tweemaal per jaar (december en juni) zijn alle ouders 
welkom op de algemene vergadering van de school. Je 
krijgt er een overzicht van de financiële situatie en 
het gevoerde beleid van onze school en de scholenge-
meenschap. 
Ouders die hier wensen aan deel te nemen kunnen hun 
naam doorgeven aan de directeur. 

Het schoolbestuur bestaat uit 10 ouders die samen 
met de directie het beleid van de school uitstippelen. 
Dat gaat over personeelsbeleid, investeringen, peda-
gogisch project,… 
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor deze func-
tie. Een mandaat in het schoolbestuur duurt 4 jaar. 

Voorzitter: Jurgen Vanackere 
    jurgen.vanackere@telenet.be  

Over helpende handen en sterke schouders 
 

Je had het misschien al begrepen… De Kleine Prins is niet 
zomaar een basisschool. 
Dagelijks staat een enthousiaste en competente personeels-
groep klaar om jouw kind te stimuleren en te begeleiden. 
Het wordt aangemoedigd om in competitie te gaan met 
zichzelf en zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ont-
wikkelen.  
Kansen geven aan alle kinderen staat centraal in deze 
school en dat doen we iedere dag opnieuw. Naast het les-
aanbod vinden we ervaringen opdoen belangrijk. We zijn 
een school die leert, maar ook een school die leeft! 
Om dat mogelijk te maken, doen we graag een beroep op 
alle ouders en grootouders. Deze school wordt immers door 
ouders gedragen en daar hebben we alle hulp bij nodig. Om 
zo ook morgen een kwaliteitsvolle en zorgzame school te 
zijn. 
Bedankt alvast voor de helpende handen en 

sterke schouders! 
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Werkgroep Feest 

Werkgroep Cultuur  

Werkgroep Natuurouders 

Werkgroep Sport 

 

 

Voorzitter:  Fabrice Feys 
   fabrice.feys@telenet.be 
Doel van de werkgroep: deze werkgroep organi-
seert de grote feesten (sinterklaas– en schoolfeest), 
maar ondersteunt ook vaak de catering van andere 
activiteiten (b.v. afscheid 6de, eindejaarsbarbecue,
…) 

Voorzitter: Erwan Daneels 
   15erwan.daneels@telenet.be  
Doel van de werkgroep: deze werkgroep werkt 
het jaarthema (Reizen De Kleine Prins,...) con-
creet uit en organiseert daarvoor workshops, in  
leefdagen, uitstapjes naar musea,... 

Contactpersoon:  Freze Midavaine 
    freze74@gmail.com 
Doel van de werkgroep:  de natuurouders bege-
leiden de klassen bij allerlei natuuruitstappen en –
activiteiten, zodat de kinderen in kleine, actieve 
groepjes kunnen werken. Bij de bosuitstappen in de 
herfst, maar ook bij ridder– en zeeklassen,… zijn de 
natuurouders steevast van de partij! Ze ondersteu-
nen mee het MOS-project van de school.  

Voorzitter:  Fabrice Six 
   fabrice.six@telenet.be 
Doel van de werkgroep: deze sportievelingen 
ondersteunen de vele sportactiviteiten van onze 
school: ze organiseren een gezins– en sneukeltocht, 
een mountainbiketocht, sportinitiaties,…  

Werkgroep Veiligheid en gebouwen 

Voorzitter:  Ben Benoot 
   ben.benoot@telenet.be 
 
Doel van de werkgroep: aan een schoolgebouw is 
altijd wel wat werk: schilderen, herstellingen, onder-
houd van de tuin, herstellen van stopcontacten en 
kraantjes. Handige Harry’s zijn hier welkom! 

Voorzitter: Luc Dewijn 
   luc.dewijn@skynet.be  
Doel van de werkgroep: het is belangrijk dat 
schoolbestuur, directie en leerkrachten weten wat 
er leeft onder de ouders. De ouderraad is daartoe 
een klankbord. De ouderraad neemt geregeld initia-
tieven waarmee men de ouders bij de school betrekt 
(denken we aan ons maandelijks praatcafé op vrij-
dagnamiddag) of waarbij de school bij het brede 
publiek bekend wordt gemaakt (stand Wieltjes-
feest). Ook de ontbijtpakkettenactie  hoort erbij! 

Ouderraad 

 

Werkgroep recrutering 

Voorzitter:  Kristof Casier 
   info@dekleineprins.be 
Doel van de werkgroep: deze werkgroep neemt 
initiatieven om nieuwe kinderen (vooral peuters en 
kleuters) en ouders tot de school aan te trekken. 
Een recruteringsfolder, gerichte huisbezoeken, affi-
ches verspreiden, opendeur– en onthaalmomentjes 
organiseren. Dat hoort er hier allemaal bij! 
Deze werkgroep werd opnieuw opgestart; we zijn 
nog op zoek naar een voorzitter: misschien iets voor 
jou? Voorlopig trekt de directeur de kar!  
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