SCHOOLRAAD
Samenstelling schoolraad
Samenstelling:
-

Afgevaardigden van de ouders :

Dhr. David Geens

-

Afgevaardigden van het personeel:

Mevr. Iris Cruts
Mevr. Melissa Cocquyt
Mevr. Hilde Van Laere

-

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap;

Dhr. Arnold Pauwels
Mevr. Ann Gansbeke

Plaatsvervangende leden:
-

Afgevaardigden van de ouders :
Afgevaardigden van het personeel:
Afgevaardigden van de lokale gemeenschap;

Geen plaatsvervangers
Geen plaatsvervangers
Geen plaatsvervangers

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale
gemeenschap. De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad
heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf
informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle
personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de
schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over
het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het
schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het
schoolbestuur liggen.
Binnen de schoolraad zijn er 3 plaatsen voorbehouden voor de ouders. Er zijn nog 2
plaatsen in te vullen bij aanvang van het schooljaar. Via de procedure van verkiezingen
‘leden schoolraad’ zal de kans geboden worden om, als ouder, lid te worden van de
schoolraad.
Opdracht:
De schoolraad heeft het recht het schoolbestuur advies te geven over elk ontwerp van
beslissing inzake:
- De bepaling van het profiel van de directeur.
- Het studieaanbod.
- Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en
met externe instanties.
- De opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het
schoolbestuur aangeboden vervoer.
- De vaststelling van het nascholingsbeleid.
- Het beleid inzake experimenten en projecten.
De schoolraad heeft een overlegbevoegdheid met het schoolbestuur over:
- Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement.
- Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden

-

-

gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling
worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het
schoolreglement.
Het schoolwerkplan.
Het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB.
Elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en
parascolaire activiteiten.
Elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het
toepassingsgebied vallen van Art. 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december
1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten
Elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending
van lestijden, uren, uren-leraar en punten
Elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school

