HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad SBS Rapertingen

Artikel 1: Algemene bepalingen
Onder de benaming “Ouderraad van de Stedelijke Basisschool Rapertingen” wordt de
ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht. De ouderraad behoudt zich het recht
voor om in al haar uitgaande documenten en correspondentie de verkorte benaming
“ouderraad SBS Rapertingen” te gebruiken.
De oprichting gebeurt in uitvoering van het decreet van 2 april 2004 “betreffende de
participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad” (participatiedecreet) dat een wettelijk
kader schept voor ouderparticipatie op school.
De zetel van de ouderraad is gevestigd op:
Stedelijke Basisschool Rapertingen
Bieststraat 40
3500 Hasselt
Dit document is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Stedelijke Basisschool
van Rapertingen. Dit reglement is steeds opvraagbaar bij de leden van de ouderraad en
wordt gepubliceerd op de website van de school.
Artikel 2: Doel van de ouderraad
De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen
ouders of daarmee gelijkgestelde voogden (hierna ouders genoemd) en de school. Het
meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijsen opvoedingswelzijn van alle leerlingen wordt steeds voor ogen gehouden.
Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur,
de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad ondersteunt het pedagogisch
project van het schoolbestuur volledig. De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de
school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van
het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doel het
participatief klimaat op school te stimuleren.
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vijf kerntaken zal opnemen:
- het optreden als spreekbuis van de ouders in de school en het vormen van een brug
tussen de ouders en de school;
- inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door
de schoolraad te adviseren;
- het ondersteunen van het schoolgebeuren en het betrekken van de ouders bij dit gebeuren
onder andere door het organiseren van ontmoetingsactiviteiten zodat de ouders elkaar en de
school leren kennen;
- het streven naar het optimaal aanvullen van de verschillende noden die kunnen voorkomen
bij het aanbieden van onderwijs aan de leerlingen van de school, zowel financieel als door
hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam;
- informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle
ouders.

1/6

Artikel 3: Bevoegdheden van de ouderraad
De ouderraad kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel en die van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken. De ouderraad staat in voor het realiseren van de jaarplanning en kan
hiertoe alle activiteiten ondernemen die ze nodig acht. De middelen die door de ouderraad
door het organiseren van activiteiten worden verzameld, worden besteed aan het
ondersteunen van de doelstellingen, zoals bepaald door de ouderraad.
Indien de ouderraad ten behoeve van zijn werking informatie of inzage in een document
wenst, spreekt hij zijn vertegenwoordiging in de schoolraad aan.
De ouderraad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad advies uitbrengen over de
aangelegenheden bedoeld in artikelen 18, 19, 21 en 36 van het participatiedecreet. Zij
kunnen een advies op eigen initiatief uitbrengen, voorzover het buiten de bevoegdheid van
de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op respectievelijk personeel, leerlingen of
ouders.
De ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over hun activiteiten en
standpunten ten behoeve van respectievelijk al het personeel, alle leerlingen en ouders.
De ouderraad vormt een schakel tussen de school en de ouders. In dit opzicht kunnen de
leden ervan de rol van aanspreekpunt voor de ouders vervullen. Ingeval zij aangesproken
worden, hebben de leden van de ouderraad de strikte verantwoordelijkheid om de aan hen
meegedeelde informatie van ouderzijde, objectief en zonder enige persoonlijke beoordeling
aan de schoolinstanties over te maken. De ouderraad stelt zich enkel tot taak de eventuele
problemen naar voren te brengen en bespreekbaar te maken.
Artikel 4: Oprichting en samenstelling
4.1. Oprichting
De oudervereniging is vorig schooljaar op de vergadering van 18/06/2013 overeengekomen
de oudervereniging om te vormen tot ouderraad conform het participatiedecreet van 2 april
2004.
De oprichting van de ouderraad, welke ter vervanging komt van de oudervereniging, gaat in
op 12/09/2013 met goedkeuring van de inrichtende macht, de schooldirectie en de
schoolraad. Dit betekent dat de werking van de oudervereniging officieel ophoudt op
11/09/2013.
De duur van het mandaat is in het participatiedecreet vastgelegd op 4 jaar en vervalt
bijgevolg op 11/09/2017. Na elk mandaat wordt een nieuwe ouderraad opgericht conform de
geldige procedures tot het oprichten van een ouderraad.
4.2. Samenstelling
Voorafgaand aan de oprichting van de ouderraad werden alle ouders via een
oproepingsbrief uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de ouderraad.
Bij aanvang van elk schooljaar nodigt de voorzitter per oproepingsbrief de ouders uit om lid
te worden van de ouderraad. De oproepingsbrief geldt ook als uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering waarop onder andere de jaarplanning en de geplande activiteiten
besproken worden. De jaarplanning wordt opgesteld door de leden van het voorgaande
schooljaar. Een werkjaar van de ouderraad valt samen met het schooljaar.
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Nieuwe leden gaan akkoord met het zittend bestuur en de zittende afvaardiging in de
schoolraad.
Het aantal leden van de ouderraad is onbeperkt, zonder evenwel minder dan drie te
bedragen. Dit betekent dat alle kandidaten die hun kandidatuur bij de voorzitter van de
ouderraad hebben aangemeld, van rechtswege kunnen toetreden tot de ouderraad, op
voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan onderstaande voorwaarden:
• de kandidaat heeft tenminste één kind ingeschreven in de school;
• de kandidaat kan zich vereenzelvigen met de doelstellingen van de ouderraad;
• de kandidaat verbindt zich ertoe de activiteiten voorzien in de jaarplanning te ondersteunen
en in de mate van het mogelijke bij te wonen.
Het lidmaatschap van de ouderraad is geldig tot het einde van het mandaat van de zittende
ouderraad en vervalt bijgevolg bij het einde van het mandaat. Het lidmaatschap van de
ouderraad wordt beëindigd wanneer de betrokkene:
• geen kinderen meer heeft op school (beëindiging van rechtswege);
• ontslag neemt uit de ouderraad. Dit ontslag moet schriftelijk gebeuren aan de voorzitter
van de ouderraad;
• driemaal op rij of op regelmatige basis niet aanwezig is op een vergadering van de
ouderraad en/of andere activiteiten van de ouderraad zonder voorafgaandelijke melding
aan de voorzitter of een lid van de ouderraad en dit mits er een 2/3 meerderheid is bij
stemming;
• zich tegenstrijdig het doel van de ouderraad gedraagt. In dit geval moet 2/3 van de leden
van de ouderraad de uitsluiting onderschrijven. De stemming verloopt in dat geval geheim.
Alle leden van de ouderraad hebben stemrecht binnen de ouderraad.
De samenstelling van de ouderraad bij oprichting en alle latere wijzigingen in de
samenstelling van de ouderraad worden bekendgemaakt aan alle ouders.
Artikel 5: Dagelijks bestuur
Bij de oprichting van de ouderraad wordt er onder de leden van de ouderraad bij consensus
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aangeduid voor een mandaat van 4
jaar. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor deze bestuursfuncties. Voorafgaand aan de
stemming worden alle kandidaten voor de bestuursfuncties bekendgemaakt.
Indien geen consensus wordt bereikt of indien er meerdere kandidaten zijn voor één van de
functies, dient een schriftelijke geheime stemming te worden georganiseerd binnen de
ouderraad. Indien gewenst mogen meerdere personen instaan voor eenzelfde
bestuursfunctie.
De functies worden opgenomen voor de duur van het mandaat, tenzij:
• het lidmaatschap eerder wordt beëindigd;
• de functie eerder ter beschikking wordt gesteld door de betrokkene, zonder dat de
betrokkene de ouderraad verlaat.
Wanneer de betrokkene zelf beslist om de ouderraad te verlaten of om de functie ter
beschikking te stellen, moet dit tijdig vooraf meegedeeld worden aan de ouderraad, dit om
de ouderraad in staat te stellen de opvolging voor de functie te verzekeren.
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Na afloop van het mandaat zijn de uittredende voorzitter, secretaris en penningmeester
onmiddellijk herbenoembaar, tenzij er verzet is van minstens de helft van de leden van de
ouderraad of tenzij de betrokkene vraagt ontlast te worden.
Wanneer een bestuursfunctie vroegtijdig wordt beëindigd, kan ieder lid zich kandidaat stellen
voor deze functie en moeten er binnen een redelijke termijn nieuwe verkiezingen voor de
functie gehouden worden. Indien nodig kan een tijdelijke waarnemer voor de functie door de
ouderraad aangesteld worden.
De bestuurfuncties binnen de ouderrraad worden samen met de samenstelling van de
volledige ouderraad bekendgemaakt aan alle ouders.
Artikel 6: Vergaderingen
De ouderraad vergadert minstens tweemaal per trimester op een vooraf vastgestelde datum
en plaats. In de voorgaande vergadering wordt de datum voor de volgende vergadering
bevestigd. De leden worden hiervoor tijdig uitgenodigd door de voorzitter of de secretaris.
De uitnodiging bevat steeds het aanvangsuur en de agenda van de vergadering.
De voorzitter bepaalt in samenspraak met de andere bestuursleden en de directie de
agendapunten van de vergadering. Via de voorzitter kan ieder lid punten op de agenda laten
plaatsen. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of een vervanger.
De vergaderingen van de ouderraad kunnen steeds door alle ouders die geen lid zijn van de
ouderraad worden bijgewoond.
De directie en leerkrachten worden uitgenodigd tot de vergaderingen. Directie en
leerkrachten hebben een adviserende rol maar hebben geen stemrecht. Voor technische
onderwerpen kan de ouderraad beroep doen op personen van buiten de ouderraad. Deze
personen kunnen deelnemen aan de vergaderingen en hebben een adviserende rol, maar
hebben geen stemrecht.
De vergadering is geldig samengesteld wanneer minstens drie leden aanwezig zijn. Alle
beslissingen van de ouderraad worden in principe genomen op de vergadering bij
consensus. Indien er geen consensus is wordt er een stemming georganiseerd. Deze
stemming gebeurt in principe niet geheim, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van een lid van de
ouderraad. In dit geval wordt een beslissing aangenomen wanneer de beslissing gesteund
wordt door minstens de helft plus 1 van de aanwezigen. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter doorslaggevend. Er is geen stemming mogelijk op de vergadering zelf
indien 2 aanwezige leden vragen om ook de andere niet aanwezige leden van de ouderraad
te consulteren.
Van elke vergadering wordt door de secretaris of door een aangestelde verslaggever een
verslag gemaakt. Het is de taak van de secretaris het verslag aan alle ouders en de directie
van de school bekend te maken.
Artikel 7: Afvaardiging naar de schoolraad
Ieder lid van de ouderraad kan zich kandidaat stellen voor afvaardiging in de schoolraad. Dit
kan door bekendmaking bij de voorzitter van de ouderraad. Ouders die zich kandidaat
stellen voor afvaardiging in de schoolraad verbinden zich ertoe steeds aanwezig te zijn op
de vergaderingen van de ouderraad. Eventueel belet zal op voorhand gemeld worden aan
de voorzitter of een ander lid. Afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging zal na een
tweede maal, zonder verdere procedurevereisten, leiden tot uitsluiting van dit lid als
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afgevaardigde van de schoolraad en tot de verkiezing uit de bestaande leden van de
ouderraad van een nieuw lid voor afvaardiging in de schoolraad.
De ouderraad duidt uit de aangemelde kandidaten de afvaardiging van de ouders in de
schoolraad aan. Dit betekent dat ouders die geen deel uitmaken van de ouderraad niet
kunnen afgevaardigd worden in de schoolraad.
De afvaardiging van de ouders in de schoolraad wordt gekozen met een meerderheid van
de helft plus 1. De stemming is slechts geldig wanneer 2/3 van de voltallige ouderraad een
stem uitbrengt. Voorafgaand aan de stemming worden alle kandidaten voor de afvaardiging
bekendgemaakt.
Voor de samenstelling van de schoolraad worden 3 afgevaardigden aangeduid. Dit aantal
kan later aangepast worden conform het huishoudelijk reglement van de schoolraad.
De afvaardiging in de schoolraad wordt opgenomen voor de duur van het mandaat van de
ouderraad, tenzij:
• het lidmaatschap van de ouderraad eerder wordt beëindigd;
• de afvaardiging eerder ter beschikking wordt gesteld door de betrokkene, zonder dat de
betrokkene de ouderraad verlaat.
Wanneer de betrokkene zelf beslist om de ouderraad te verlaten of om de afvaardiging ter
beschikking te stellen, moet dit minstens 1 kalendermaand vooraf meegedeeld worden aan
de ouderraad, dit om de ouderraad in staat te stellen de opvolging voor de afvaardiging te
verzekeren.
Wanneer een afvaardiging in de schoolraad vroegtijdig wordt beëindigd dan kan ieder lid van
de ouderraad zich kandidaat stellen. Indien nodig kan een tijdelijke waarnemer door de
ouderraad aangesteld worden.
De afvaardiging in de schoolraad wordt samen met de samenstelling van de volledige
ouderraad bekendgemaakt aan alle ouders.
De afgevaardigden in de schoolraad dienen steeds verslag uit te brengen van de
vergaderingen van de schoolraad op de vergaderingen van de ouderraad. Bovendien zullen
zij hangende agendapunten van de schoolraad op de vergadering van de ouderrraad
bespreken met de andere leden van de ouderrraad.
Artikel 8: Financiën
De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn om de
beheers- en werkingskosten te dekken. Dit kan onder meer gebeuren door het organiseren
van allerlei activiteiten van sociale, ontspannende of culturele aard en/of een beroep te doen
op sponsors en/of een beroep te doen op subsidies vanwege lokale raden of andere
instanties.
Het bijhouden van de kas gebeurt door de penningmeester. Alle in- en uitgaven worden in
een kasboek ingeschreven, voor elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden. De gelden
worden beheerd via een financiële rekening op naam van de ouderraad met volmachten
voor de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Op iedere vergadering wordt de stand van de kas meegedeeld. Op de laatste vergadering
van ieder werkjaar wordt het financieel verslag besproken en goedgekeurd.
Bij ontbinding van de ouderraad zal het eventuele batige saldo na aftrek van de kosten
overeenkomstig de doelstellingen van de ouderraad worden besteed.
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Artikel 9: Overgangsmaatregelen
Bij het ontbinden van de oudervereniging en de oprichting van de ouderrraad worden alle
verbintenissen en afspraken (formele en stilzwijgende) tussen de school en de
oudervereniging overgedragen naar de ouderraad. In het bijzonder verwijzen we hier naar
alle verbintenissen die er voor zorgen dat de ouderraad normaal kan functioneren, zoals het
ter beschikking stellen van vergaderruimte, het ter beschikking stellen van de nodige
bergruimte voor het materiaal dat eigendom is van de ouderraad,…
Aangezien de ouderraad ter vervanging van de oudervereniging wordt opgericht, worden
alle lopende activiteiten van de oudervereniging integraal overgenomen door de ouderrraad.
Bij het ontbinden van de oudervereniging en de oprichting van de ouderraad worden alle
eigendommen van de oudervereniging overgedragen naar de ouderraad. Bij het ontbinden
van de oudervereniging en de oprichting van de ouderraad wordt de kas van de
oudervereniging overgedragen naar de ouderraad.
Artikel 10: Herziening huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement moet herzien worden na elke wijziging van het
participatiedecreet, voor zoverre de wijzigingen invloed hebben op de werking van de
ouderraad. Iedere andere wijziging in het huishoudelijk reglement moet onderschreven
worden door minstens 2/3 van de leden van de ouderraad en medegedeeld worden aan de
inrichtende macht, de directie en de schoolraad.
Opgemaakt te Hasselt op 11 september 2013.
Gelezen en goedgekeurd door alle leden van de ouderraad.

Lormans Jurgen (voorzitter)

Becuwe Veronika

Duyssens Kristof (secretaris)

Berings Tamara

Volders Danny (penningmeester)

Wittemans Ellen

Coenegracht Hans

François Bart

Dirkx Johnny

Rubens Freek

Theuwissen Annick

Vandebosch Geert
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