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Statuten 
Ouderraad Bleydenbergscholen Wilsele 

Art. 1 Naam en zetel 

§1. Onder de benaming 'Ouderraad van de Bleydenbergscholen' te Wilsele ("ouderraad") 

wordt een feitelijke vereniging opgericht. 

§2. De zetel van de ouderraad is gevestigd te Wilsele, Albert Woutersstraat, 15.  Alle 

briefwisseling dient echter aan de voorzitter van de ouderraad gericht te worden. 

Art. 2 Doelstellingen 

De ouderraad heeft tot doelstelling het bevorderen van het onderwijs- en 

opvoedingswelzijn van alle kinderen van de school: 

- Spreekbuis zijn van de ouders naar directie, leerkrachten en inrichtende macht (en 

omgekeerd) toe om zo een constructieve samenwerking tussen ouders en 

directie/leerkrachten te ondersteunen. 

- “Fondsenwerving” om een aantal projecten/initiatieven mee mogelijk te maken tezamen 

met of ter ondersteuning van de school in haar geheel. 

- Betrokkenheid van de ouders op het schoolgebeuren mee stimuleren door gerichte 

informatie over evoluties in dat schoolgebeuren beschikbaar te stellen. 

- Inspraak van de ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere 

door de schoolraad te adviseren. 

Als ouderraad heeft hij de taak de ouders als groep te vertegenwoordigen zowel op lokaal, 

regionaal als nationaal vlak. 

In de schoolraad is hij door de verkozen ouders vertegenwoordigd. 

Art. 3 Samenstelling van de ouderraad 

§1. Alle ouders, die kinderen op de school ingeschreven hebben, kunnen zich kandidaat 

stellen voor de ouderraad.  Indien het aantal kandidaten het aantal te begeven 

plaatsen niet overschrijdt, zijn alle kandidaten van rechtswege verkozen.  Indien het 

aantal kandidaten het aantal plaatsen overschrijdt, moet men overgaan tot 

verkiezingen. 

§2. Er is geen maximum aantal plaatsen vastgelegd. 

§3. Ouders, die effectief lid zijn van de ouderraad, maar tegelijkertijd in dezelfde 

school deel uitmaken van de inrichtende macht, het schoolbestuur, er leerkracht zijn 

of tot het opvoedend of administratief personeel van de school behoren, kunnen wel 

aanwezig zijn op de ouderraad met raadgevende stem. 

§4. Het mandaat in de ouderraad geldt voor vier jaar.  Het eindigt wanneer de ouder niet 

meer voldoet aan de voorwaarden van het decreet.  Dit wil zeggen als het betrokken 

lid geen kind meer heeft op de school of als hij/zij zich niet aan de doelstellingen van 

de ouderraad houdt. 

§5. De ouderraad staat in voor de jaarlijkse vernieuwing en aanvulling van zijn 

samenstelling.  Daartoe worden bij de aanvang van elk schooljaar alle ouders 

schriftelijk uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de ouderraad. 
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Art. 4 Algemene vergadering 

De Algemene Vergadering wordt éénmaal per jaar samengeroepen waarbij alle ouders 

uitgenodigd worden. 

Op de Algemene Vergadering wordt het activiteitenverslag van het huidige schooljaar en 

het financieel verslag van het vorige schooljaar besproken en goedgekeurd. 

Art. 5 Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen 

§1. De ouderraad verkiest op democratische wijze de bestuursleden (voorzitter, 

secretaris, penningmeester, …). 

§2. Het bestuur van ouderraad neemt het dagelijks beleid waar. 

§3. De mandaten van de bestuursleden zijn geldig voor twee schooljaren.  Elk mandaat is 

verlengbaar voor zover de betrokken ouders nog aan de gestelde voorwaarden 

voldoen. 

§4. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school deel uitmaken van de inrichtende macht 

of het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen geen bestuursfunctie 

waarnemen. 

§5. Het uittredend bestuur organiseert in de loop van de maand september een 

vergadering waarop de uittredende bestuursleden en de nieuwe kandidaatsleden 

worden uitgenodigd.  Op die vergadering worden de verschillende bestuursfuncties 

onder de aanwezige ouders bij geheime stemming toegewezen en eventueel aanvaard 

of afgewezen. 

§6. De ouderraad verkiest op democratische wijze de afgevaardigden van de ouders in de 

schoolraad. 

§7. Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de ouders 

in de schoolraad een aantal onverenigbaarheden: 

- Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) deel uitmaakt van de inrichtende macht 

van de school kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad. 

- Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de school kan niet 

afgevaardigd worden naar de schoolraad. 

§8. De Algemene Vergadering (éénmaal per jaar) en de vergaderingen van de ouderraad 

worden door de bestuursploeg schriftelijk samengeroepen. 

De uitnodigingen vermelden de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst alsook 

de agenda.  De uitnodigingen worden ten minste vijf kalenderdagen voor de 

vergadering verstuurd.  Alle ouders van de Bleydenbergscholen krijgen een 

uitnodiging voor deze vergaderingen. 

§9. Wanneer tweederde van de leden van de ouderraad schriftelijk en gezamenlijk een 

gemotiveerd verzoekschrift indienen, is de bestuursploeg ertoe gehouden een 

bijzondere Algemene Vergadering of een bijeenkomst van de ouderraad samen te 

roepen, afhankelijk van het verzoek. 

§10. In alle bijeenkomsten wordt gestreefd naar een consensus. 

Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd.  Wanneer wordt 

overgegaan tot stemming, geldt de eenvoudige meerderheid (de helft plus één) van de 

uitgebrachte stemmen. 
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§11. Elk ernstig probleem, schriftelijk gemeld aan een lid van het ouderraad, dient zo vlug 

mogelijk aan de voorzitter gemeld te worden, zodat, wanneer dit noodzakelijk blijkt 

te zijn, op de eerstvolgende vergadering van ouderraad hiervan een agendapunt kan 

gemaakt worden. 

§12. Alle leden van de ouderraad kunnen agendapunten indienen. 

§13. De bestuursleden staan in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de 

vergaderingen naar alle leden van de ouderraad en naar andere geïnteresseerde 

ouders. 

§14. De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het 

bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school. 

§15. De verslagen van de Algemene Vergadering en van de vergaderingen van de ouderraad 

evenals de statuten, worden op de zetel van de ouderraad in het archief bewaard. 

Art. 6 Adviserende stem 

Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directeur en een afvaardiging van de 

leerkrachten deel aan de vergaderingen van de ouderraad, in een raadgevende functie.  De 

directeur kan beschouwd worden als de vertegenwoordiger van de inrichtende macht. 

Art. 7 Bevoegdheden van de ouderraad 

§1. De ouderraad kan op vraag van en ten behoeve van de schoolraad en op eigen 

initiatief advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. 

§2. Verder zal de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door volgende 

taken: 

- Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren met alle ouders. 

- Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren 

kennen. 

- De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg 

met het schoolteam. 

- Inspraak van ouders in goede banen leiden. 

Art. 8 Activiteiten en middelen 

Om de doelstelling van de ouderraad te verwezenlijken, organiseert de ouderraad allerlei 

activiteiten van sociale, ontspannende en culturele aard om het ouderverenigingswerk op de 

school vorm te geven en om materieel haar werking te kunnen ondersteunen. 

§1. De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn 

om zijn opdrachten en werking mogelijk te maken. 

§2. De middelen die de ouderraad verwerft worden beheerd door het bestuur van de 

ouderraad.  Het houden van de kas – onafhankelijk van deze van de school of enig 

andere persoon of instantie – wordt toevertrouwd aan de penningmeester. 

§3. De leden van de ouderraad hebben geen deel in het vermogen van de raad, hebben 

geen recht op een aandeel in de behaalde winsten.  Bij uittreding, uitsluiting of 

overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestortte 

bijdragen. 
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§4. De middelen die de ouderraad verwerft, worden prioritair besteed aan het 

ouderverenigingswerk in de breedste zin van het woord en moeten uiteraard 

rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoedings- en 

onderwijswelzijn van de leerlingen van de school. 

§5. Het bestuur kan bovendien door bijzondere acties ook middelen verwerven en 

aanwenden ter ondersteuning van de school in haar geheel op voorwaarde dat 

voorafgaandelijk daartoe een onderling akkoord bestaat tussen de schooldirectie en 

de ouderraad, waarbij duidelijk het gesteunde project wordt bepaald en op 

voorwaarde dat de ouders van de school bij de aanvang van een bijzondere actie 

daarover ondubbelzinnig worden geïnformeerd. Degelijke projecten zijn uiteraard 

beperkt in omvang en tijd. 

§6. Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, wordt het vermogen van de 

ouderraad, na volledige vereffening van de eventuele schulden, overgemaakt van de 

schoolverantwoordelijke.  In geen enkel geval wordt het vermogen uitgekeerd aan de 

leden. 

Art. 9 Werkjaar 

Elk werkjaar van de ouderraad vangt aan op 1 september om te eindigen op 30 juni van het 

volgende jaar. 

Art. 10 Herziening 

Herziening van de statuten is jaarlijks mogelijk mits goedkeuring van de Algemene 

Vergadering. 

Art. 12 Uitvoerbaarheid 

Deze statuten - die tevens fungeren als huishoudelijk reglement - werden goedgekeurd op 

de oprichtingsvergadering van de ouderraad van 24 januari 2005 en zijn vanaf deze datum 

dan ook van kracht. 

het bestuur, 

Veerle Van Laer Reinilde Van Wonterghem Karel Robijns 

Ann Maertens Sonia Bertels Bieke Defort 

de schooldirectie, 

Willy Godts 


