
Ik ben, Liesbeth Deblauwe, mama van 2 schatten van kinderen: 

Vic (groene klas) en Olivia (gele klas). Ik ben logopediste. Wij 

wonen in Oostrozebeke. Wij kozen met volle overtuiging voor 

deze school waar ze met een warm hart voor de kinderen alles 

in het werk zetten om kinderen zoveel goed mogelijk te laten 

ontwikkelen en dingen bij te leren. We staan dan ook 100 % 

achter deze school en langs deze weg wil ik mijn steentje bij-

dragen.  

Naam: Harold Holvoet 

Kinderen: Sem en Eva Holvoet (Klas 2 en groene klas) 

Motivatie:Ik vind De Koorddanser een fantastische 

school. Mijn kinderen voelen zich er helemaal thuis en 

daarom wil ik er graag mee mijn schouders onder 

zetten, mee helpen denken, helpen sturen.  

Mijn naam is Leen Ide 
Mijn kindje zit in de rode klas, Liam Ego 
Graag wil ik mijn steentje bijdragen en vooral 
veranderingen zien op sportief vlak (daar ik zelf 
heel sportief ben) 
Ook groepsactiviteiten voor zowel kinderen als 
volwassenen samenbrengen en verbinden is 
waar ik achter sta voor deze school. 
  

Ik ben Lien Goudsmedt mama van Anna 

en Lukas (8jaar).  3 jaar geleden kozen wij 

100 procent voor De Koorddanser.  De 

Koorddanser is een plek waar het kind 

centraal staat.  De begeleiders en ieder-

een van het team. De Koorddanser zet 

zich zo in voor onze kinderen.  Wij zien 

zoveel positieve verschillen met hun vori-

ge school en daarom wil ik via de school-

raad mijn steentje bijdragen.  

Graag stellen we onze schoolraad even aan jullie 

voor. Wij komen een zestal keer per jaar samen 

om het te hebben over heel diverse onderwerpen 

die onze school aanbelangen. 

Je kan steeds met vragen of opmerkingen terecht 

bij één van onze leden. 

Ik ben Ingeborg, begeleider van klas 3.  

Met mijn engagement in de schoolraad wil ik 

mee een verbindende factor zijn tussen ou-

ders en school. Samen  met alle mensen van 

onze school wil ik mee helpen bouwen aan 

een zorgzame school waar we elk kind op han-

den dragen. 

Onze kersverse nieuwe voorzitter 



Als ouder van Lieze (klas 6) en Guust (klas3) waardeer ik 

enorm de inzet van alle personeelsleden die het welzijn van 

onze kinderen steeds op de eerste plaats zetten. Hun ‘zijn’ 

wordt hier grotendeels gevormd. 

Als begeleidster bij de allerjongste voel ik aan dat we heel clo-

se samenwerken met hun ouders. In de schoolraad zetelen 

betekent voor mij ‘samen schoolmaken’. Onze schoolvisie met 

ouders kunnen overleggen is voor mij een heel belangrijke pij-

ler. 

Ik ben Sabrina, mama van Arion 

(groene klas) en Eljin (klas 2). 

Ik wou meer betrokken zijn bij 

de school van mijn kinderen en 

koos voor de schoolraad uit in-

teresse hoe dergelijke 

‘organisatie’ in zijn  werk gaat. 

Mama van Manou (rode klas) en Maurice (gele klas). 

Door me aan te sluiten bij de schoolraad wil ik graag bijdra-

gen tot een verbindende samenwerking. ‘Zorgzaam school 

maken’ door met het team en andere ouders samen na te 

denken over onderwijs– en schoolgerelateerde thema's, 

door elkaar te ondersteunen en samen te delen. 

Ik ben Lien Duthoit, de mama van Rémi Bogaert 

uit het tweede leerjaar en van Esmée Bogaert 

uit de rode klas. 

Ik vind het fijn om mee te denken hoe we “De 

Koorddanser” op alle vlakken nog ‘mooier’ kun-

nen maken voor al onze kinderen. 


