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Samenstelling van de ouderraad
De ouderraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar. Jaarlijks kan men een
oproep doen naar nieuwe leden. Nieuwe ouders krijgen zo de kans toe te treden en/of
uittredende leden kunnen vervangen worden.
De zetelende ouderraad bepaalt via het huishoudelijk reglement de manier waarop deze
raad voor de volgende mandaatperiode zal worden samengesteld. De voorwaarden van de
samenstelling zijn dat alle ouders op de hoogte worden gebracht en betrokken worden bij de
samenstelling van de ouderraad en zich kandidaat kunnen stellen.
Als de zetelende ouderraad nalaat om dit te bepalen of als er nog geen ouderraad is, staat
het schoolbestuur samen met de schoolraad in voor de samenstelling van de ouderraad
via verkiezingen. Als er al een andere vorm van ouderwerking is op school, is het uiteraard
aangewezen dit in samenspraak te doen.
Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen en is stemgerechtigd. Als er minder kandidaten zijn
dan het aantal toe te wijzen mandaten of als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal
toe te wijzen mandaten, zijn de kandidaten die op de kandidatenlijst worden vermeld van
rechtswege verkozen en wordt de verkiezingsperiode als beëindigd beschouwd.
De directie en/of leerkrachten maken geen deel uit van de ouderraad, maar kunnen wel
uitgenodigd worden. In het licht van een goede communicatie tussen school(team) en
ouderwerking is het echter wel aan te raden om de directie en/of leerkrachten op de hoogte
te brengen en/of uit te nodigen.

Werking van de ouderraad en het
huishoudelijk reglement
Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:
De minimale inhoud van het huishoudelijk reglement van de ouderraad wordt decretaal
vastgelegd. De huishoudelijke reglementen dienen conform deze bepalingen te worden
aangepast.
De ouderraad bepaalt zijn werking in een huishoudelijk reglement, dat hij zelf opstelt. Het
dient minimaal volgende elementen te bevatten:



de manier van samenstelling
het aantal mandaten










de manier waarop nieuwe leden tijdens de mandaatperiode kunnen
toetreden tot de raad en de redenen en de manier waarop mandaten
vervroegd beëindigd kunnen worden
de manier waarop de raad zijn afvaardiging voor de schoolraad bepaalt
de manier waarop ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden
van de raad kunnen worden betrokken
de manier waarop de raad wordt samengeroepen en de vergaderfrequentie
de manier van besluitvorming
de manier waarop de raad zijn communicatie- en informatieplicht zal
realiseren
de vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen het schoolbestuur
(inrichtende macht) het advies van de raad moet beantwoorden (30
kalenderdagen).

Bron: Omzendbrief Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs,
16.05.2014

Leidraad voor het opstellen van een huishoudelijk reglement
voor de decretale ouderraad
KOOGO heeft een leidraad voor het opstellen van een huishoudelijk reglement voor de
decretale ouderraad op. Deze leidraad bevat alle wettelijk voorgeschreven elementen van
het huishoudelijk reglement voor een decretale ouderraad.
Achteraan dit document bijgevoegd.

Rechten, plichten en bevoegdheden van de
ouderraad
In tegenstelling tot een oudercomité (of andere benaming en vorm van
ouderwerking), heeft de ouderraad decretaal vastgelegde bevoegdheden.
De ouderraad heeft een ondersteunende rol ten aanzien van de schoolraad.

Vertegenwoordiging schoolraad
Een ouderraad kan ouders afvaardigen naar de schoolraad. Dit is een formeel
participatieorgaan op school waar naast ouders, ook het personeel, de lokale gemeenschap
en (in het SO) de leerlingen vertegenwoordigd zijn. Is er geen ouderraad, dan organiseert het
schoolbestuur verkiezingen onder alle ouders en is een band met de ouderwerking niet
gegarandeerd.

Adviesbevoegdheid
De ouderraad kan zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief advies uitbrengen
aan de schoolraad. De ouderraad kan zich uitspreken over alle aangelegenheden waarover
de schoolraad overlegbevoegdheid heeft:
















De bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat
een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
Het studieaanbod: welke studierichtingen biedt de school aan?
De samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv.
samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
Het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd;
Het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing?
Het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. zaken uit de
hervorming van het SO al toepassen, een project rond kinderrechten…
Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het
basisonderwijs en het beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt
tussen de school en het CLB;
Infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden
geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als
gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden
overlegd met de schoolraad);
De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, urenleraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren
besteed aan zorg…
Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv.
drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
Het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking
van de resultaten van de doorlichting;
Het gelijke-onderwijskansenbeleid in het SO.

De schoolraad overlegt over deze thema’s met het schoolbestuur en/of de directeur. De
ouderraad bereidt het standpunt van de ouders voor.
Het schoolbestuur geeft na ontvangst van het advies een gemotiveerd antwoord binnen 30
kalenderdagen.
Elk advies van de ouderraad wordt ter informatie bezorgd aan de overige deelraden en de
schoolraad.

Informatie en communicatie
Om een degelijk advies te geven aan de schoolraad, moet de ouderraad over voldoende
informatie beschikken. De ouderraad heeft daarom recht op informatie. Dit recht wordt

uitgeoefend via de oudervertegenwoordigers in de schoolraad. Dit betekent dat als de
ouderraad een vraag naar informatie heeft, deze via de leden van de schoolraad aan het
schoolbestuur gericht moet worden.
De ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over de activiteiten en
standpunten tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle ouders.

Leidraad huishoudelijk reglement decretale
ouderraad
OUDERRAAD (decretale)
versie website 8 oktober 2015

Woord vooraf:
Dit huishoudelijk reglement is hoofdzakelijk opgesteld in vraagvorm. Bedoeling is dat u, door
op deze vragen te antwoorden, automatisch komt tot een organisatie-eigen huishoudelijk
reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD (decretale)
1. Situering
De ouderraad van …, is aangesloten bij de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel
Gesubsidieerd Onderwijs, KOOGO vzw, als de school waaraan hij verbonden is behoort tot
het Onderwijsnet van steden, gemeenten en provincies.



Waar is de maatschappelijke zetel van de ouderraad gevestigd?



Aan wie is het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voorgelegd (aan het
schoolbestuur?, de



directie?),zodat de Ouderraad van … een 'erkende decretale ouderraad’ is?

2. Samenstelling
2.1. Wie kan deel uitmaken van de ouderraad? Hoe kan een ouder zich aanmelden
om lid te worden van de ouderraad? Bij wie moet hij zich aanmelden?

2.2.Welke leden zetelen in de ouderraad? Zetelen zij ook in de werkgroepen?

2.3. Welke leden worden steeds uitgenodigd op de vergaderingen van de ouderraad?
Op welke wijze?

2.4. Tip: De directeur en het schoolteam zullen als waarnemende leden de school
vertegenwoordigen op de vergaderingen van de ouderraad. Zij hebben een
raadgevende stem. Zij verzorgen de communicatie naar het ganse schoolteam.

2.5. Tip: Ervaringsdeskundigen en experten kunnen op uitnodiging als waarnemende
leden de vergaderingen van de ouderraad bijwonen.

2.6. Wanneer vervalt het lidmaatschap van een lid?

2.7. Hoe kan een lid zelfstandig uit de ouderraad stappen?

3. Mandaten
3.1. Welke ouder kan een mandaat opnemen? Zijn de mandaten in de ouderraad
beperkt of onbeperkt? Welke mandaten heeft de ouderraad en hoeveel? (vb.
voorzitter (1) – secretaris (1) – verslaggever(s) (1 of 2) – lid (onbeperkt of aantal))

4. Bestuur
4.1. Hoe worden de mandaten verkregen? Worden deze verkozen volgens
democratische principes? Wordt er rekening gehouden met de continuïteit? Moet
me minstens een aantal jaar lid zijn om een mandaat op te nemen?

4.2. Voor welke periode nemen de mandatarissen dit op?

4.3. Tip: De ouderraad heeft het recht de leden voor de geleding ouders in de
schoolraad aan te duiden uit de ouderraad. Hoe verwoord je dit in het huishoudelijk
reglement?

4.4. Worden de mandatarissen verplicht om hun kennis en documenten (algemene,
draaiboeken, financiële, …) te delen met de andere leden en deze kennis en
documenten (algemene, draaiboeken, financiële, …) door te geven na het beëindigen
van hun functie om de continuïteit van de werking te garanderen?

4.5. Wanneer is men geen lid meer van de ouderraad? (zie 2.6)

5. Bevoegdheden van de ouderraad
5.1. Tip: De ouderraad heeft een informatieplicht om te communiceren naar alle
ouders van de school over hun werking, hun activiteiten, standpunten en over de
wijze waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen.Dit staat in het Decreet betreffende
participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Hoe verwoord je dit in het
huishoudelijk reglement?

5.2. Tip: De ouderraad kan op vraag van de schoolraad, maar ook op eigen initiatief
een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden opgesomd in artikel 21
van het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.
Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies binnen dertig kalenderdagen een
met redenen omkleed antwoord. Elk desbetreffend advies van de ouderraad wordt
ter informatie bezorgd aan de overige voormelde raden en de schoolraad.Hoe
verwoord je dit in het huishoudelijk reglement?

5.3. Welke taken en opdrachten neemt de ouderraad verder op?

6. Vergaderingen

6.1. Tip: De mandatarissen en de afgevaardigden van het schoolteam staan in voor
het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.

6.2. Hoe vaak vergadert de ouderraad per schooljaar? Op welke wijze worden de
leden uitgenodigd voor de vergaderingen? Waar gaan de vergaderingen meestal
door? En op welk moment en tijdstip?

6.3. Door wie wordt de agenda opgemaakt? Hoe kunnen leden agendapunten
indienen voor de vergaderingen van de ouderraad?

7. Besluitvorming
7.1. Tip: Bij het nemen van beslissingen wordt er gestreefd naar een akkoord tussen
de leden. Op verzoek of wanneer er geen akkoord bereikt wordt kan er overgegaan
worden tot een stemming. Dan geldt de eenvoudige meerderheid (de helft plus 1).

7.2. Wanneer kan men overgaan tot geheime stemming?

7.3. Tip: Persoonsgebonden materie (met betrekking tot ouders, leerlingen,
leerkrachten, school, relaties) mag geen invloed hebben op de beslissingen.

8. Verslaggeving en communicatie
8.1. Wie maakt het verslag? Wie staat in voor de verspreiding van het verslag naar
alle ouders en het schoolteam? Welke punten moeten zeker vermeld staan in het
verslag? Welke documenten en nota’s worden eventueel bijgevoegd?

8.2. De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten, het
bekendmaken van zijn standpunten/beslissingen en de communicatie van zijn
werking naar alle ouders van de school. Op welke wijze gebeurt dit?

8.3. Op welke wijze worden uitnodigingen van de activiteiten verspreid?

8.4. Tip: In gepubliceerde verslagen van de ouderraad zullen geen namen van
leerlingen en volwassenen genoemd worden, enkel indien dit nodig is voor de
werking.

9. Vakantieperiodes
9.1. Tip: De ouderraad houdt zich aan de vakantieperiodes van de school waaraan hij
verbonden is. (zie bijlage)

Bijlage:

Vakantieperioden lopend schooljaar
Plaats en datum

Handtekeningen ter goedkeuring,

Mandatarissen

Leden

