
waar zijn  
die helpende

handjes ?



Ouderparticipatie bij 
Mijn Oogappel
Dank je wel dat je mee denkt en bouwt aan Mijn Oogappel.  
Jouw inbreng en betrokkenheid waarderen wij enorm. Onder het motto 
‘vele handen maken licht werk’ kiezen we ervoor om SAMEN met jou als 
ouder school te maken. Op deze kaart schotelen we je een brede waaier 
aan mogelijkheden voor zodat je kan kiezen wat bij je past. 

Iets voor jou?
› mail ons op info@mijnoogappel.be
› bel ons op 0473 38 88 41

Boodschappen-ouder
Elke week doet een klas boodschappen voor de warme maaltijd 
op dinsdag. Jij bent onze extra paar ogen en handen. Tijdstip 
van boodschappen doen wordt in overleg met jou gepland.

Kook-ouder
Op dinsdagvoormiddag zorgt een klas voor een warme maaltijd 
voor de ganse school. Misschien ben jij wel de ouder die we 
zoeken om ons hierbij te helpen? Je mag nadien gezellig 
aanschuiven aan tafel.

Stiepel-ouder
Op vrijdagnamiddag is er stiepelen in Mijn Oogappel. Je bent 
op school van 12u45 tot 14u00 om te ondersteunen in een stiepel 
of er zelf één te leiden. Onze stiepels zijn zeer divers : constructie, 
crea, bib, milieu, dier, film, toneel, … 

Lees-ouder
Je houdt van boeken en voorlezen? Steeds welkom in overleg 
met de klas, om verhalen voor te lezen, aan boekpromotie te 
doen of samen met de kinderen aan het lezen te gaan.  
De klas zal samen met jou in onze schoolbib duiken en leren 
genieten van lezen en voorlezen.

Taxi-ouder
Heb je een auto of mini-bus en ben je soms in de mogelijkheid 
om ons weg te brengen en/of op te halen? We willen zo veel 
mogelijk ontdekken en leren door naar buiten te gaan. 

Was-ouder
Hand-, vaat- en poetsdoeken, washandjes, dweilen, …  
allemaal was. Jij staat in voor de wekelijkse was van de school.  
Op een zelfgekozen dag zetten we de wasmand voor je klaar.

Poets-ouder
Je staat in voor het poetsen van de gemeenschappelijke ruimtes 
in de school zoals secretariaat, schoolbib, gangen, trappen, 
toiletten en speelplaats. Je kan zelf je poetsmoment inplannen.

Klus-ouder
Je kan goed om met een boormachine, schroevendraaier of 
verfborstel? Je gaat fysieke uitdagingen niet uit de weg. Kies een 
klusje uit onze to do-lijst. Plan zelf wanneer je dit kan ‘fixen’.

Fiets-ouder
We hebben een groot fietsenpark en gebruiken dit vaak om op 
stap te gaan. Daarbij kan je ons helpen door mee te trappen 
tijdens een activiteit. Maar ook ouders die de fietsen oplappen 
en eraan sleutelen zijn nodig.



Waar ben je goed in?
Wat heb je te bieden vanuit je beroep/hobby’s/interesses?

Bijvoorbeeld bezoek brengen aan bedrijf, workshops doen met de 
kinderen, goedkoop materialen / activiteiten verkrijgen,  

ICT-hulp bieden, …

Laat het ons weten !
› mail ons op info@mijnoogappel.be

› bel ons op 0473 38 88 41




