16/11/2016

1 april 2017
Herverkiezing schoolraad
en
KOOGO ondersteunt de ouderraden
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WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE?

KOOGO
Koepel van Ouderverenigingen
van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

MISSIE VAN KOOGO

Het bevorderen van de goede relatie en het
partnerschap tussen ouders en school in
functie van het welbevinden en de
leerresultaten van leerlingen.
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KOOGO
Wie is lid?
Alle ouderverenigingen uit scholen van het gemeentelijk, stedelijk
en provinciaal onderwijs

Wat bieden wij?
Een gratis dienstverlening rekening houdend met de mogelijkheden
van 3 en ½ medewerkers

KOOGO: STRUCTUUR EN SAMENSTELLING
VZW structuur

Dagelijkse werking
 Coördinator: Ludo Claes
 Stafmedewerkers: An Van Malderen, Ann Staes, Hannelore Lambrighs
 Opdrachthouder: Jurgen Bal

Raad van Bestuur
 Bestuursleden (ouders)
 Algemene Vergadering = RvB en vertegenwoordigers ouderwerking alle
gemeentelijke, stedelijke en provinciale scholen van Vlaanderen en
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
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KOOGO: DAGELIJKSE WERKING
Kernopdracht 1
Ondersteunen en begeleiden van de ouderwerking
op school vooral via ondersteunings- en
begeleidingstrajecten op maat

KOOGO: DAGELIJKSE WERKING
Kernopdracht 2
Ouders en ouderwerking informeren en
sensibiliseren: website, nieuwsflits, mailing,
infosessies
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KOOGO: DAGELIJKSE WERKING
Kernopdracht 3
Belangenbehartiging: advies inwinnen,
overlegorganen o.a. Vlor, Departement Onderwijs,
Lokaal Overlegplatform (LOP)

KOOGO: DAGELIJKSE WERKING
Kernopdracht 4
Vormingen, regionale informatie- en
discussiesessies en gespreksavonden over:
Inschrijvingsrecht, Schoolkeuzeprocessen, “Over ‘t
muurtje”,…
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KOOGO: DAGELIJKSE WERKING
Kernopdracht 5
Bemiddelen in conflict of crisissituaties

KOOGO SENSIBILISEERT

Inhoudelijk opgebouwd rond zes
slogans die de kracht van het
gemeentelijk onderwijs in de
verf zetten
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Jouw gemeente
meent het met de
toekomst van
kinderen en
jongeren. Daarom
richt ze zelf
onderwijs in

De gemeente kent
de noden van haar
inwoners, ook op
onderwijsvlak

De gemeenteschool
staat niet alleen, ze
werkt samen met
gemeentelijke diensten
voor de ontwikkeling
van jouw kind

Zowel ouderwerkingen
als schoolteams
kunnen rekenen op
begeleiding en
ondersteuning

Ouders hebben
vertrouwen in de
kwaliteit van het
gemeentelijk
onderwijs. De
leerlingencijfers
stijgen ieder jaar.

Het gemeentelijk net
ontwikkelt de sterke
OVSG-eindtoets waar
800 scholen aan
deelnemen. Dat geeft
ook jou zekerheid

KOOGO SENSIBILISEERT

1 april 2017
Herverkiezing schoolraad
en
Rol van de ouderraad
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REGELGEVING
1. In elke school moet er een schoolraad zijn
 Participatiedecreet sinds 1 april 2005 *
 Om de vier jaar opnieuw samenstellen
 Schoolbestuur / Inrichtende Macht eindverantwoordelijkheid
 Uitzondering!
*decreet: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504
*omzendbrief: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13494

REGELGEVING
2. Hoeveel leerkrachten en ouders in de schoolraad?
 Gelijk aantal per geleding
 Minstens 2
 Rekening houden met vestigingen
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Ouders

Leerlingen

Lokale
gemeenschap

Personeel

Directeur/
Directeur/
schoolbestuur
IM =
– Inrichtende
schoolbestuur
macht

Lokale gemeenschap
 Vertegenwoordigers bij consensus aangeduid
 Lokale gemeenschap = leden van socio-economische of culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het
vlak van bv. onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en
met een betrokkenheid bij de school
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REGELGEVING
3. De ouderraad duidt haar vertegenwoordigers aan


De ouderraad kan zelf leden afvaardigen naar de schoolraad



Indien niet, rechtstreekse verkiezingen bij alle ouders

-

- georganiseerd door het schoolbestuur / Inrichtende macht

-

- geheime stemming



Onverenigbaarheden?

REGELGEVING
4. De schoolraad versus het schoolbeleid
 Informatierecht en –plicht
 Overlegbevoegdheid
 Advies op eigen initiatief
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Informatierecht
Nodig om het overleg te kunnen voorbereiden
bijvoorbeeld
 Studieaanbod
 Infrastructuurwerken
 Evaluatieverslag brandweer

 …

Informatierecht – NIEUW!
Rechten en plichten inzake informatie en communicatie
Art. 15. (deel 1)
De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van
de bevoegdheden van de schoolraad een algemeen
informatierecht.
Het schoolbestuur bezorgt daartoe aan de leden van de schoolraad,
samen met de vergaderagenda, alle relevante documenten. Indien
tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale
informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het
schoolbestuur opgeschort.
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Informatierecht – NIEUW!
Rechten en plichten inzake informatie en communicatie
Art. 15. (deel 2)
De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, ouders en
leerlingen een communicatie- en informatieplicht over hun
activiteiten en standpunten en over de wijze waarop hij zijn
bevoegdheden uitoefent.
Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van
beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school
fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad
eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én
raadplegen.

OVERLEGBEVOEGDHEID
•

de bepaling van het profiel van de directeur

•

het studieaanbod

•

het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en
met externe instanties

•

de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het vervoer dat
het schoolbestuur aanbiedt

•

de vaststelling van het nascholingsbeleid

•

het beleid met betrekking tot experimenten en projecten
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OVERLEGBEVOEGDHEID
•

het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het
basisonderwijs en het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking
tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) regelt

•

de 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 m.a.w. niet verplicht
worden overlegd met de schoolraad)

•

de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, urenleraar en punten

OVERLEGBEVOEGDHEID
•

het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school t.a.v. de
leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken
van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden; de bevoegdheid van de

schoolraad op het vlak van het welzijns- en veiligheidsbeleid raakt niet aan de
bevoegdheid van het comité voor welzijn op het werk, maar moet eerder gezien
worden als complementair
•

het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de
bespreking van de resultaten van de schooldoorlichting

•

het GOK-beleid in het secundair onderwijs
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Overleg: wanneer – waarover?
Een mogelijk model
aug – sep: planning vergaderingen – info leerlingenaantallen en capaciteit – schoolreglement –
bijdragelijst ouders

nov: experimenten en projecten – profiel directeur – welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid –
infrastructuurwerken – info inschrijvingsbeleid

jan – feb – maa: studieaanbod – info leerlingenaantal – schoolreglement – busvervoer –
samenwerking CLB – schoolwerkplan - stages

mei – jun: facultatieve vakantiedagen – nascholingsbeleid – experimenten en projecten –
schoolreglement – extra-muros activiteiten – bijdragelijst ouders – criteria aanwending lestijden,
uren, uren-leraar en punten

VRAGEN? ONDERSTEUNING?
U wenst

KOOGO
te contacteren ?
ludo.claes@ovsg.be
gsm 0473 72 54 19
www.koogo.be
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