
 

 
 

NAC - Nieuw Administratief Centrum +32 11 49 20 00
Pastorijstraat 30 info@houthalen-helchteren.be
3530 Houthalen-Helchteren IBAN BE18-0910-0047-8965

 

*202102760 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uw brief van ons kenmerk datum 

 202102760 22.02.2021 
   
contactpersoon uw kenmerk telefoonnummer 

Ines Calcagnile  011 49 20 57 

 
 
Samenstelling schoolraad gemeentelijk onderwijs periode 01/04/2021 - 31/03/2025 

 
 
Beste ouder  
Beste personeelslid 
 
Op 1 februari 2021 heb je een brief van het schoolbestuur ontvangen in verband met de oproep tot 
kandidaatstelling voor de vernieuwing van de schoolraad. Je kon je als ouder of personeelslid 
kandidaat stellen voor de schoolraad tot en met vrijdag 12 februari 2021. 
 
De kiesbureaus van de verschillende scholen stellen vast dat er niet meer kandidaten zijn 
binnengekomen dan het te begeven mandaten, zowel voor de geleding van de ouders als voor deze 
van het personeel.  
 
Bijgevolg is de eigenlijke stemming niet noodzakelijk. De kandidaten zijn van rechtswege verkozen 
zoals voorzien in artikel 21 van het verkiezingsreglement voor de ouders én artikel 20 van het 
verkiezingsreglement voor het personeel. 
 
Er zijn geen kandidaten binnengekomen voor de afvaardiging van de ouders in de schoolraad van: 

 de gemeentelijke basisschool ’t Centrum  
 de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar. 

Toch bestaat de schoolraad rechtsgeldig zonder afvaardiging van deze ouders. Dit omdat alle nodige 
stappen met het oog op de samenstelling van de schoolraad zijn ondernomen (artikel 20 
verkiezingsreglement van de ouders).  
 
De nieuwe samenstelling van de schoolraad ziet er als volgt uit: 

 afvaardiging van de ouders:  
- de heer Mark Lens (school De Lakerberg) 
- mevrouw Sandra Ruzzini (school De Griffel), 

 afvaardiging van het personeel:  
- mevrouw Godelieve Gijbels (school ’t Centrum) 
- mevrouw Inge Baute (school De Lakerberg) 
- de heer Bart Vanbriel (school De Griffel) 
- mevrouw An Lemmens (school De Kleine Kunstenaar), 
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 afvaardiging van de lokale gemeenschap:  
deze wordt gecoöpteerd tijdens de eerste vergadering van de schoolraad in april door de 
afgevaardigden van de ouders en het personeel. 
 

De directeurs van de gemeentelijke scholen en een afvaardiging van het schoolbestuur zullen de 
vergadering van de schoolraad met raadgevende stem bijwonen.  
 
We wensen de verkozenen alvast veel succes toe. 
 
 
 
Hoogachtend 
Namens het gemeentebestuur 
 

Wim Haest 
algemeen directeur 

 

Alain Yzermans 
burgemeester 

 

 

Bijlage(n): / 
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