
Heb je een vraag,  idee,  suggestie, . . .  voor ons? 
Laat het ons weten 

via ouderraad.barnum@sint-michiel .be
 

Wil je op de hoogte bli jven van onze activiteiten? 
Volg ons op Facebook "Ouderraad Barnum"

 

 

SLUIT JE AAN BIJ DE
OUDERRAAD

BARNUM

Wil je actief de schoolloopbaan van je tiener opvolgen of
steek je graag een handje toe bij de organisatie?

 
Als je lid wilt worden stuur een mailtje naar 

ouderraad.barnum@sint-michiel.be en stel je kandidaat!
Je kan op elk moment instappen.

Bijeenkomsten in 2023: dinsdag 24 januari, dinsdag 14 maart en maandag 15 mei 2023



KENNISMAKINGSAVOND
voor ouders van de 1ste jaars

KAAS- EN WIJNAVOND
het ontmoetingsmoment voor ouders en leerl ingen van het
1ste jaar en hun leerkrachten.

OVERGANG NAAR DE 2DE GRAAD
voor ouders en leerl ingen van het 2de jaar en hun
leerkrachten.

BBQ BUFFET
het ontmoetingsmoment voor ouders en leerl ingen van het
3de jaar .

KEUZES EN KANSEN IN DE 3DE GRAAD
tapasavond voor ouders en leerl ingen van het 4de jaar
en al le leerkrachten van het 4de en 5de jaar .

FORUM OUDLEERLING EN HUN CARRIÈRE
met gastsprekers voor al le ouders en leerl ingen

OUDERRAAD . BARNUM . ROESELARE

De ouderraad is dé weg waarlangs ideeën, suggesties, vragen,
bemiddeling en verbeteringsvoorstellen over het schoolleven de
directie bereiken en dit in het belang van onze kinderen in de school.

De ouderraad nodigt ouders en leerlingen regelmatig uit naar een
educatieve voordracht, een ontspannende activiteit of een
ontmoetingsmoment wat de onderlinge contacten tussen ouders en
leerlingen met de leerkrachten en de school bevordert.

LEDEN  2022-2023
 

1 Steven Vervaeke papa van Flore (6de), Heleen (5de) en Juliette (3de)

2 Kurt Gesquiere papa van Amélie (5de)

3 An Sterckx mama van Emma (5de) en Thomas (3de)

4 Virginie Depoorter mama van Alice (4de)

5 Valery Steelant mama van Sébastien (2de)

6 Fien Van Brempt mama van Sen (2de)

7 Barbara Blomme mama van Manon (1ste)

8 Barbara Desplenter mama van Emma-Julie (1ste)

9 Francky Froyman papa van Eloise (1ste)

10 Tine Goussey mama van Anna (1ste)

11 Maarten Vervaet papa van Florian (1ste)

12 Cindy Willemyn mama van Fran (1ste)

13 Katrien Abbeloos leerkracht 2de graad & preventieadviseur

14 Koen Germonprez directeur

15 Serge Verlinde directeur
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