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SCHOOLNIEUWS 
 

HERFSTVAKANTIE 

van ZATERDAG 29 OKTOBER t/m ZONDAG 6 NOVEMBER  
Wij wensen iedereen een prettig verlof en voldoende mooi weer en rust zodat de batterijen 

opgeladen kunnen worden! 

 

VERKIEZINGEN  

NIEUW LID SCHOOLRAAD 

Dhr. Robert Zoons neemt na 5 jaren ontslag als lid van de schoolraad. We hebben hem in die 

periode leren kennen als iemand die op een voortreffelijke manier de belangen van de ouders 

verdedigde maar ook oog had voor de noden en verzuchtingen van het schoolteam. Sinds 2008 

was hij ook voorzitter van de raad.Door zijn ontslag, en omdat we geen opvolgers hebben, zijn 

we genoodzaakt een nieuwe oproep te doen om deze opengevallen plaats terug in te vullen.   

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit 3 personeelsleden, 3 

ouders en 2 vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, 

economische en culturele milieus). Zij worden om de vier jaar rechtstreeks verkozen. Onze 

schoolraad vergadert een 4-tal keren per jaar.                                                                                                                   

Wie kan zich kandidaat stellen en verkozen worden?  

Eenieder die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent over een minderjarige leerling van 

onze school.  

Tot uiterlijk 18 november 2011 kunnen ouders zich schriftelijk kandidaat stellen bij de school. 

De formulieren voor kandidaatstelling zijn af te halen op het secretariaat. 

In december organiseren we verkiezingen waarbij alle ouders de mogelijkheid hebben om op 

één kandidaat te stemmen.  

Ouders die meer informatie wensen over de schoolraad en of de verkiezingen kunnen steeds 

contact opnemen met de directie. 

GO! NEWS 

De nieuwe GO!NEWS-krant is uit. Ouders die zich ingeschreven hebben krijgen dit via mail 

toegestuurd. Je kunt hem ook op de onze website vinden. Ouders die hem alsnog via mail 

willen ontvangen, sturen een mail naar: raf.vandeweerdt@g-o.be. 

NIEUWE WEBSITE 

Wannes heeft onze website in een volledig nieuw kleedje gestoken. U kunt ZOWELvia  

http://desprongmaaseik.be en http://basisschoolmaaseik.be op de website EN via de oude link 

http://bsgodesprongmaaseik.be kom je ook op de nieuwe website uit. Aanvullingen, op- en 

aanmerkingen zijn altijd van harte welkom. 

http://desprongmaaseik.be/
http://basisschoolmaaseik.be/
http://bsgodesprongmaaseik.be/

