
VERKIEZINGEN SCHOOLRAAD 
 
De schoolraad is één van de raden en besturen die mee kleur geven aan onze school. 
 
De schoolraad overlegt en adviseert over allerlei zaken van het schoolleven met de directie en het 
schoolbestuur (bv. de schoolkosten, het schoolreglement, verkeersveiligheid, …) 
De actieve participatie van ouders in het schoolbeleid, via deze schoolraad, is belangrijk en krijgt onze 
volle steun. We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de 
betrokkenen (ouders, personeel, lokale gemeenschap) aan bod kunnen komen en tegenover elkaar 
afgewogen kunnen worden. 

Om de vier jaar moeten de schoolraad opnieuw samengesteld worden. Zo eindigt op 31 maart 2021 
het mandaat van de huidige schoolraad die op zijn/haar beurt in 2017 een eerdere schoolraad verving, 
… . 
De huidige schoolraad zal dus op 1 april 2021 vervangen worden door een nieuw samengestelde 
schoolraad waartoe we op 4 maart de verkiezingsprocedure starten. 

Volgende personen zetelen tot 1 april ‘21 in de schoolraad als afgevaardigden voor de geleding 
ouders: 
- De heer Kurt Van Stappen-Varendonck - ondervoorzitter van de schoolraad en papa van Lowie - 
verkozen in maart 2017 
- De heer Danny Van Den Rul, papa van Heyberia - verkozen in maart 2017 
- Mevrouw Evelyne Soenen, mama van Daan en rechtstreeks verkozen vanuit de leden van de 
ouderraad 
Langs deze weg wil ik hen nogmaals hartelijk bedanken voor hun engagement en actieve inbreng in 
verschillende projecten binnen onze school. 

Ook volgende mandaatperiode van de schoolraad zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van 
de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. Van elke geleding zetelen er 3 leden in 
het bestuur. 

a Wil je samen met andere vertegenwoordigers overleggen over bv. de lijst van bijdragen die 
aan ouders gevraagd worden?  

a Wil je als ouder je steentje bijdragen en je bijvoorbeeld actief mee inzetten op de 
verkeersveiligheid van de school? 

a … 
 
De schoolraad komt een 3-tal keer per schooljaar samen om te vergaderen (overleggen en 
adviseren). Tijdens de vergaderingen worden o.a. acties bekeken en ingepland, waarna we deze ook 
gaan evalueren om bij te sturen en te borgen. 
 
Wie kan als ouder zetelen in de schoolraad? 
- Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de 

pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn bewaring heeft 
(pleegouder zonder wettelijk omschreven gezagsinstelling) kan zich 
kandidaat stellen voor de oudergeleding van de schoolraad en is 
stemgerechtigd bij de verkiezing van de oudergeleding voor de schoolraad. 

- Om kandidaat te zijn voor de oudergeleding van de schoolraad mag de 
“ouder” geen personeelslid zijn van de school en geen lid zijn van het 
schoolbestuur. 

 
Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld waarin in alle details staan opgenomen. 
Elke ouder die zich kandidaat stelt kan op eenvoudig verzoek, via de directeur, een afgedrukt 
exemplaar van het kiesreglement ontvangen. Een online exemplaar zal elke kandidaat toegezonden 
worden via mail. Je kan het kiesreglement ook online lezen of inkijken op het schoolsecretariaat. 
Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij op 19 maart ’21 een alfabetische 
kandidatenlijst op die diezelfde dag nog meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden. 
 



Heb je interesse om een actief en participatief engagement aan te gaan? Lees dan het infoblad welke 
op donderdag 4 maart in de boekentas van uw zoon/dochter zit of vraag gerust meer info aan de 
directeur. 
 
Stel je kandidaat vóór 19 maart ‘21 – 09.00u. Je kandidaat stellen kan enkel schriftelijk door de brief in 
de boekentas van uw zoon/dochter in te vullen en op school te bezorgen of door de brief in te scannen 
en door te mailen naar directie@vbsscheldewindeke.be 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het schoolbestuur 

 


