
 

OUDERRAAD  

Koninklijke Balletschool Antwerpen 

De ouderraad van de Koninklijke Balletschool Antwerpen wijkt, net zoals de school zelf,  behoorlijk af 

van eender welke andere school op secundair niveau. We zijn een groep gemotiveerde ouders die zeer 

actief betrokken is bij de werking van de school.  

In de eerste plaats zorgen we voor ondersteuning van heel wat schoolactiviteiten. Zo ondersteunen 

we de kleine en grotere optredens met hulp voor en achter de schermen (zoals bv voorstellingen, 

Graduation Gala, opendeurdagen, auditiedagen, proclamatie, …). Daarnaast werken we voor de 

organisatie van activiteiten samen met de Vrienden van de Balletschool (zoal bv Kerstreceptie, 

dansdagen, voorstellingen, …) 

Door het organiseren van een spaghetti dag/avond, de verkoop van gadgets bij voorstellingen, verkoop 

van fotokalenders, … verzamelen we geld om de school bij te staan voor de aankoop van zaken die 

rechtstreeks de leerlingen ten goede komt (bv. Stoffen om kostuums te maken, picknick banken voor 

het terras, bijdrage aan culturele uitstap tijdens schoolreis, afscheidscadeau 6e-jaars …) 

Bij het begin van het schooljaar zijn we aanwezig op school om een deel van de schoolkledij te verdelen 

(trainingspak om voor en na de les te dragen, T-shirts voor o.a. modern/hedendaags en Spaanse dans). 

Indien gewenst kan je kledij bijbestellen via een bericht op smartschool, gericht aan de ouderraad.  

Doorheen het schooljaar vergaderen we een 5-tal keer met de directie. Tijdens de vergaderingen 

bespreken we onderwerpen die de hele school of een hele klas aanbelangen. We overleggen over de 

activiteiten die gepland zijn. Waar en hoe we kunnen bijdragen. Dit doen we in een constructieve sfeer. 

Onze vergaderingen vinden steeds plaats op woensdag vanaf 19u30, in de refter van de school.  

Heb je interesse om aan te sluiten bij de ouderraad, noteer dan zeker onze eerste uw agenda. Deze 

gaat door op 30 september om 19u30 in de refter van de school. Indien je vragen hebt over de 

ouderraad, stel ze gerust aan de leden van het bestuur. Ineke Schrijvers (voorzitter), Arne Smeets 

(secretaris) en Nico Verbilt (penningmeester) helpen je graag verder. 


