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Verkiezingen schoolraad - oproep tot kandidaten van de geleding ouders school De 

Griffel 
 

 
Geachte ouder, 

 

In het kader van de participatie in het gemeentelijk onderwijs werd door het Decreet van 2 april 2004 
betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad voorzien in de oprichting van een 

schoolraad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, van de lokale gemeenschap 
en van de ouders. 

 

Om de geleding van de ouders samen te stellen, worden verkiezingen georganiseerd waarbij elke 
ouder met een leerling in het gemeentelijk onderwijs stemgerechtigd is. 

 
U kunt zich kandidaat stellen als vertegenwoordiger voor de geleding van de ouders (voor een 

mandaat van maximum vier jaar) aan de hand van het formulier ‘kandidatuur ouders’ in bijlage. 
 

Om u rechtsgeldig kandidaat stellen, moet u voldoen aan de bepalingen gesteld in artikel 12 van 

bovengenoemd decreet, namelijk: “De oudergeleding in de schoolraad bestaat uit leden, 
rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de leerlingen”. 

- Artikel 2, 7° van het decreet verstaat onder leerling: “de regelmatige leerling die in 
aanmerking komt voor financiering of subsidiëring”. 

- Artikel 2, 10° van het decreet verstaat onder ouders: “de personen die het ouderlijk gezag 

uitoefenen of in rechte of in feite de leerling onder hun bewaring hebben”. 
 

Voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de ouders heeft bijgevolg eenieder die naar 
Belgisch recht in het bezit is van het ouderlijk gezag over de hiervoor bedoelde leerlingen, of die de 

voogdij of de pleegvoogdij uitoefent, per schoolraad een stem. In geval van pleegvoogdij hebben de 
ouders geen stemrecht. 

 

Om effectief te zetelen in de schoolraad moeten de verkozenen het pedagogisch project en het 
schoolreglement voor akkoord ondertekend hebben. 

 
 

 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1373-8496-0492-5681.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1373849604925681
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Bijkomende onverenigbaarheden zijn: 

- de kandidaat-afgevaardigden mogen geen lid zijn van een schoolbestuur, een schoolraad of 
een oudervereniging van een onderwijsinstelling van een ander net; 

- de kandidaat-afgevaardigden mogen geen deel uitmaken van het schoolbestuur van de 

school; 
- de kandidaat-afgevaardigden mogen geen personeelslid zijn van de school of van het 

begeleidend CLB van de school; 
 

Uw kandidatuur, gericht aan de voorzitter van het kiesbureau, wordt ten laatste op 12 februari 
2021 verwacht. U overhandigt uw kandidatuur aan de directeur van de school. 

 

Gelieve deze brief goed te bewaren, want ze geldt tevens als oproepingsbrief voor de verkiezingen.  
Bij meerdere kandidaturen worden er verkiezingen georganiseerd. Deze brief dient u dan mee te 

nemen op de dag van de verkiezingen. De datum wordt nog meegedeeld door de directeur als er 
verkiezingen moeten worden georganiseerd. 

 

Indien u meer inlichtingen wenst, kan u steeds contact opnemen met directeur William Theys op het 
telefoonnummer 011 49 23 93. 

 
 

Hoogachtend 
Namens het gemeentebestuur 

 

Wim Haest 

algemeen directeur 

 

Alain Yzermans 

burgemeester 

 

 

Bijlage(n): Formulier kandidaat ouders 
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