Voorstelling
De Vriendenkring
Wie is de “Vriendenkring”?
Een groep gedreven ouders van kinderen die naar school gaan in de GO! Basisschool De Vlindertuin
en die zich inzetten voor de school. Deze groep verenigt zich onder de vorm van een vzw.
De huidig verkozen bestuursploeg van De Vriendenkring bestaat uit:
- Hendrik De Winne, voorzitter
- Annelies Vranckx, ondervoorzitter
- Sandra Tuyaerts, penningmeester
- Roel Heymans, secretaris
En krijgt hierbij ondersteuning van andere leden voor bepaalde thema’s zoals ouderparticipatie,
allergenen op school, enz.
Wat doet de Vriendenkring?
De Vriendenkring probeert zich op verschillende vlakken in te zetten voor de school, de kinderen en
de leerkrachten.
Organisatie activiteiten
De Vriendenkring organiseert samen met de
school verschillende activiteiten (Sponsorloop
Halloweentocht, , …) waar ouders
en kinderen elkaar buiten de
schooluren kunnen ontmoeten
en de opbrengst hiervan gaat
steeds integraal naar de
school of een goed doel.
Externe vertegenwoordiging
Onze school maakt deel uit
van een hele gemeenschap.
Het is niet altijd mogelijk dat
directie en leerkrachten overal
rechtstreeks vertegenwoordigd zijn. Leden
van de Vriendenkring die vaak dezelfde
belangen delen, kunnen de school hierin
vertegenwoordigen.

Aanspreekpunt voor de ouders
Directie en leerkrachten staan altijd open voor
rechtstreekse opmerkingen. Indien de
drempel toch te groot is, kan de
vriendenkring jouw opmerkingen
verzamelen en met directie of
leerkracht bespreken.
Ouderparticipatie
Tijdens veel activiteiten in de klas,
kan de hulp van (groot)ouders een
grote steun betekenen voor de
leerkrachten.
Daarom zoeken we (groot)ouders die
graag deze schoolactiviteiten willen
ondersteunen zoals bijvoorbeeld leesouders,
kriebelouders, zwemouders, ondersteuning
van leerlingenraad, crea-ouders,
verkeersouder, begeleiden van uitstappen, …

De Vriendenkring vormt een belangrijke schakel tussen de ouders, hun kinderen en de school. Wij willen het
schoolleven voor kinderen, leerkrachten en ouders een extra dimensie geven door activiteiten te organiseren.
Deze activiteiten zijn echter enkel mogelijk mits de hulp van heel wat vrijwillige helpende handen die die dag een
uurtje meehelpen bij allerhande taken. Het is ook een heel leuke manier om in een aangename sfeer ouders,
juffen en meesters wat beter te leren kennen.

Opbrengsten activiteiten vorig schooljaar
De Corona-pandemie heeft ons gedwongen het aantal activiteiten tijdens schooljaar 2020-2021 sterk te
beperkten. We hebben daarbij eerder de focus gelegd op samen beleven waar mogelijk. Toch hebben we de
school kunnen steunen door de aankoop van een laadkast voor chromebooks.
Met de inkomsten van schooljaar 2019-2020 werden er drinkbussen voor de kleuters, een klimmuur en banken
voor de klas van juf Marijke aangekocht. Daarnaast werd deelgenomen in de kosten van de aanleg van de
buitenklas. We hebben ook een mooi bedrag kunnen schenken aan de organisatie “Kadee” om kwetsbare
kinderen de kans te geven op vakantiekamp te gaan.
Lid worden?
Elke ouder kan zich aansluiten bij de Vriendenkring, op elk moment van het schooljaar.
Als lid van de Vriendenkring zal:
ü Vrijblijvend uitgenodigd worden om de 2-maandelijkse vergadering bij te wonen.
Rond de tafel zit het bestuur, leden van de Vriendenkring, enkele leerkrachten en de directie.
Op de agenda staat de organisatie en evaluatie van activiteiten. Tevens worden er thema’s besproken die
vanuit de school of de ouders zijn aangegeven.
ü Het verslag ontvangen van de vergadering
ü Deel kunnen nemen aan projectgroepen om schoolactiviteiten uit te werken.
Voor elke schoolactiviteit wordt er een projectgroep samengesteld bestaande uit enkele leden van de
Vriendenkring en enkele leerkrachten. Met deze groep geef je vorm aan een activiteit zoals Halloween, de
Sponsorloop, …
ü Uitnodigingen krijgen om je op te geven als helpende hand tijdens schoolactiviteiten of klasactiviteiten
Vele helpende handen maken schoolactiviteiten voor iedereen telkens een leuk gebeuren en zorgen
ervoor dat ze ook kunnen blijven bestaan. Hopelijk wil/kan ook jij je een uurtje vrij maken om mee de
handen uit de mouwen te steken. Uiteraard is er steeds inspraak in taken en moment(en) waarvoor je je
wil opgeven.
In de klas kan je op vraag van de leerkracht tijdens de schooluren ondersteuning bieden (helpen bij het
omkleden tijdens de zwemlessen, een uitstap begeleiden, knutselen, muziek, lezen, zingen, enz.) Hiervoor
kan je je zowel occasioneel als op regelmatige basis kandidaat stellen.
ü Verbonden zijn met de school en andere ouders.
Tijdens alle activiteiten met betrekking tot de Vriendenkring, kom je in contact met andere ouders en
leerkrachten. Het is een heel leuke en toffe gelegenheid op hen beter te leren kennen.
Wil je graag onze ploeg versterken?
Schrijf je dan zeker in via het online lidmaatschapsformulier https://forms.gle/N94bndgPd22ZZgYu9 of via
bijgevoegde papieren versie, terug te bezorgen aan de klasleerkracht.
Elke bijdrage is enorm waardevol, hoe groot of hoe klein deze ook is!

De vergadering gaat fysiek op school door, ingang via de groene
poort in de De Noterstraat.
1e vergadering van de Vriendenkring
Schooljaar 2021 – 2022

Maandag 13/09/2021
van 20u – 22u

Voor nieuwe leden zijn we reeds om 19u30 aanwezig zodat we rustig
kennis kunnen maken en wat extra toelichting kunnen geven.
Hopelijk tot dan!

Hendrik, Annelies, Sandra en Roel
vriendenkring@devlindertuinmechelen.be

Lidmaatschapsformulier

Met ‘vzw Vriendenkring GO! BS Vlindertuin’ ondersteunen we de school tijdens schoolactiviteiten en in de
klas. Tevens zijn we een aanspreekpunt voor ouders wanneer ze niet terecht kunnen bij de school en
vertegenwoordigen we ook extern onze school wanneer nodig. Om dit allemaal mogelijk te maken, zijn we
steeds op zoek naar ouders om onze ploeg te versterken

Lid worden?
Schrijf je bij voorkeur online in (https://forms.gle/N94bndgPd22ZZgYu9 of scan deze QR code).
Uiteraard mag je dit formulier ook ingevuld terugbezorgen via de school of de brievenbus van
de Vriendenkring.

Voornaam …………………………………………………………………………………………
Achternaam …………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
GSM-nummer …………………………………………………………………………………………
E-mailadres …………………………………………………………………………………………
Ouder van ………………………………………………………………….…klas: …….……..
………………………………………………………………….…klas: …….……..
………………………………………………………………….…klas: …….……..
Ik wens mij in te schrijven als lid van vzw Vriendenkring GO! BS Vlindertuin en ga akkoord
over het gebruik van mijn persoonsgegevens*
Met dit lidmaatschap zal je volledig vrijblijvend:
- Uitnodigingen krijgen om de 2-maandelijkse vergadering bij te wonen
- Het verslag ontvangen van de vergadering
- Deel kunnen nemen aan projectgroepen om activiteiten uit te werken
- Uitnodigingen krijgen om je op te geven als helpende hand tijdens
schoolactiviteiten of in de klas
Opmerkingen: ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
Datum: ………………………

Handtekening:

* vzw Vriendenkring GO! BS Vlindertuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat persoonsgegevens enkel worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt. Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor
ze zijn verstrekt of zonder je expliciete toestemming. Je hebt steeds het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Stuur dan een mail naar vriendenkring@devlindertuinmechelen.be

