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Verkiezing schoolraad
Begin oktober start de verkiezingsprocedure voor de verkiezing van een nieuwe schoolraad met
mandaat vanaf 1 april 2017.
De ouders en externen kunnen zich kandidaat stellen. Er worden dan 3 ouders verkozen.
Wie zetelt in de schoolraad?
- 3 ouders
- 3 personeelsleden
- 2 leden uit de lokale gemeenschap (bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep,
sportclub,…)
De drie ouders en de drie personeelsleden worden voor een periode van vier jaar verkozen door
middel van officiële verkiezingen, georganiseerd door de directeur van de school.
De ouders blijven lid van de schoolraad, ook als hun kinderen intussen de school verlaten hebben.
De personeelsleden zijn geen lid meer van de schoolraad wanneer ze niet meer werken op de
school waar ze werden verkozen als vertegenwoordiger van het personeel.
Bij de aanvaarding van hun mandaat ondertekenen de leden de volgende documenten:
•
•
•
•

de verklaring van gehechtheid aan het GO!
de neutraliteitsverklaring
het pedagogisch project van het GO! (PPGO!)
een verklaring dat het lid zich niet in een toestand van belangenvermenging bevindt.

Hebt u interesse om te zetelen in de schoolraad of wenst u meer informatie?
Meld u dan aan op het secretariaat voor 31 oktober 2016.
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Hello herfst!
’s Morgens voelen we het: de temperatuur daalt … tijd om onze warme kledij weer tevoorschijn te
halen!

Voor je ’s morgens naar school vertrekt, trek je dus best een goede jas en stevige, dichte schoenen
aan.
WEL

regen- of winterjas

(water-) dichte schoenen

NIET

sandalen

short

Heppiemassage & kinderyoga
Vanaf volgende week starten we met de K3 en de R1-klas met kinderyoga en het geven van
heppiemassages op school.
Yoga bevordert de flexibliliteit van lichaam en geest. Flexibiliteit is iets dat in ieders lichaam
aanwezig is. Yoga geeft ruimte: in je lichaam, tussen je wervels...maar ook in je geest. Dankzij het
beoefenen van asana’s (lichaamshoudingen) word je je bewuster van je eigen lichaam en je eigen
kracht.

Tijdens een heppiemassage passen we technieken toe die zorgen voor diepe ontspanning van het
lichaam en geest en dit werkt dan weerstandsverhogend.
Namasté!
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Opvoedingsondersteuning
Infoavond 'Als kleine kinderen groot worden', over alcohol, roken, gamen, ...
ARhus, De Munt 8, Roeselare
Infoavond i.s.m. Infopunt Opvoeding




Welke regels stel ik over alcohol als mijn dochter van 15 jaar naar een fuif gaat?
Hoe kan ik mijn tiener alcohol verbieden als ik zelf rook?
Welke games zijn geschikt voor mijn kind en hoe bewaak ik grenzen?

Heb je kinderen tussen 10 en 16 jaar en vraag je je ook wel eens af hoe je je kind kan leren verstandig om te
gaan met alcohol, tabak, gamen, ...? Hoe kan je voorkomen dat je kind alcohol of drugs gaat gebruiken, gaat
roken of verslaafd wordt aan gamen?
In deze interactieve vorming met veel voorbeelden, filmpjes en tips helpen we je met al je vragen over
alcohol, drugs, roken en gamen.
Wanneer: dinsdag 8 november 2016 van 19u30 tot 21u30
Waar: ARhus, De Munt 8, Roeselare
Doelgroep: voor ouders van tieners tussen 10 en 16 jaar
Spreker/begeleider: medewerker van CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) Largo
Inkom: gratis
Inschrijven: via infopuntopvoeding@roeselare.be of op 051 80 59 00

Binnenstebuiten: AUTISME EN VRIJE TIJD
Tijdens deze avond bekijken we wat vrije tijd bij kinderen met autisme betekent. Waarom is het zo moeilijk
om kinderen met autisme aan het spelen te krijgen, hoe kunnen we helpen vrije momenten thuis in te vullen,
hoe kunnen we vrije tijd voorbereiden, en op welke manier kunnen gezinsuitstappen vreugde betekenen in
het gezin?
Marjolein, mama van twee kinderen met autisme, getuigt hoe zij de vrije tijd in haar gezin organiseert en
voorbereidt, welke noden er zijn en hoe ze hiermee omgaat.

Na de getuigenis is er ruimte voor ervaringsuitwisseling.
Wanneer: woensdag 9 november, van 20u tot 22u30
Waar: Conquesta, Oostkaai 80, 8900 Ieper
Doelgroep: ouders, personen met autisme, familie, max. 2 beroepskrachten die meekomen met persoonlijk
betrokkene

Spreker/begeleider: Marjolein D'haenen
Inkom: gratis
Inschrijven: Sofie Deparcq: 0499/11.46.34 | sofie.deparcq@telenet.be
Sarah Morlion: 0494/13.24.35
Deze activiteit gaat ook door in Roeselare op donderdag 24 november. Meer info op

www.autismevlaanderen.be

