
Sint-Jozefscollege Aarschot 
 

Campus Bekaf (eerste graad) 
Bekaflaan 65 
3200 Aarschot 
T 016 55 11 30 
bekaf.sjca.be 

 

Campus Schaluin (tweede en derde graad) 
Schaluin 28 
3200 Aarschot 
T 016 55 11 11 
schaluin.sjca.be 
 
Website: www.sjca.be 

Hoe de ouderraad contacteren? 
 

1. via de contactpagina van de ouderraad 
op de website van de school 

 

2. per email via ouderraad@sjca.be 

Vergadermomenten 
 
De vaste kern van de ouderraad vergadert 
elke 4° dinsdag van de maand van 20u00 
tot 22u00 in het leraarslokaal op Campus 
Schaluin. 
 
In de maanden juli en augustus vergadert 
de ouderraad niet. 
 
Voor de juiste data van de vergaderingen 
kan u de website raadplegen. 
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Wie zijn we? 
 
Maandelijks overleggen we met een vaste kern van meer dan 10 ouders waarvan hun kinderen 
school lopen op de campussen Schaluin en Bekaf.  Op dit overleg is ook de schooldirectie aanwezig. 
 

Daarnaast kunnen we rekenen op een 50-tal ouders die onze jaarwerking ondersteunen.  

We werken rond twee grote pijlers 
 
1. Relatie school – ouderraad 
 

 Informatie uitwisselen tussen ouders en 
schooldirectie 

 Open contact stimuleren tussen school 
en ouders 

 Meningen en ideeën uitwisselen, maar 
ook met feedback 

 De ouders in de schoolraad vertegen-
woordigen 

 
2. Relatie ouderraad – ouders 
 

 Vertegenwoordigt de ouders - Organi-
seert - Stimuleert - Informeert - Werkt 
mee aan ... 

 Weten wat er leeft bij de ouders 
 Weten wie de ouders in de ouderraad 

vertegenwoordigt 
 Je kan de ouderraad volgen via de ver-

slagen op Smartschool  

Hoe kan je ons contacteren? 
 

Stuur ons een bericht op ouderraad@sjca.be.  Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op. 

Onze activiteiten als ouderraad 
 
 Eindejaarsactiviteiten:  

we organiseren samen met de ouders van het 
desbetreffende jaar een activiteit voor de leer-
lingen op het einde van het schooljaar. 

 Beroependag: 
we laten ouders hun beroep interactief voor-
stellen aan onze leerlingen van het 6de middel-
baar. 

 Informatie-avonden : 
we organiseren een tweejaarlijkse informatie-
avond voor ouders rond diverse thema’s 
(pesten, verslaving, social media,..). 

 Sponsoring van de leerlingenraad. 
 Leeftijdsgebonden thema-avonden : 

in de toekomst willen we voordrachten organi-
seren die zich specifiek richten op de ouders 
met leerlingen van een bepaalde leeftijdscate-
gorie.  

Waarvoor contacteer je de ouderraad? 
 
 Je hebt een vraag en je weet niet bij wie je te-

recht kan in de school. 
 Je hebt een idee voor een werkgroep of voor 

een nieuwe werkgroep. 
 Je hebt zin om mee na te denken over de verde-

re groei van onze ouderraad. 
 Je hebt zin om mee te helpen aan één van onze 

eindejaarsactiviteiten. 
 We zijn aanspreekbaar voor alles wat ouders 

aanbelangt.  

De werkgroepen binnen de ouderraad 
 
 Communicatie 
 
 Duurzaamheid 
 
 Mobiliteit 
 
 Tijdens elke algemene vergadering brengt 

de directie ook enkele pedagogische the-
ma’s aan. 

mailto:ouderraad@sjca.be

