STATUTEN OUDERRAAD SANCTA MARIA1

BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR
Sinds 31 januari 2005 is de naam “oudercomité” veranderd in “ouderraad”. Deze statuten zijn
in die zin aangepast.
De doelstelling van de Ouderraad is een adviserende rol te vervullen binnen de verschillende
geledingen van de schoolgemeenschap, met name, tussen de ouders onderling, met al de
leerkrachten, met het schoolbestuur en in de schoolraad.
Deze rol omvat ondermeer de volgende taken :
- Het vertegenwoordigen van alle ouders in de verschillende geledingen van de
schoolgemeenschap.
- De nauwe samenwerking bevorderen tussen de ouders onderling, en tussen de ouders
en de school met het oog op het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.
- De nodige initiatieven nemen om de ouders te informeren omtrent alle onderwerpen
die worden aangebracht en behandeld in de verschillende bijeenkomsten. Zo nodig,
dienen in de schoolraad de nodige initiatieven te worden genomen, en dient het
schoolbestuur te worden geïnformeerd.
- Onderwijswelzijn bevorderen ten aanzien van alle aspecten zoals onderwijsmethodes,
huistaken, lessen, rapporten, opties in onderwijsprogramma’s, naschoolse activiteiten,
en voor- en naschoolse opvang.
- Het behartigen van de belangen van de leerlingen en kleuters in de verschillende
geledingen van de schoolgemeenschap.
- Het begeleiden en bijstaan van ouders in verband met vastgestelde of aangebrachte
items. Eveneens het assisteren van schoolbestuur en leerkrachten.
- Het sensibiliseren van alle ouders om bij te dragen aan de opvoeding van de kinderen.
Dit sensibiliseren dient eveneens te worden doorgetrokken naar het schoolbestuur en
de schoolraad.
- Het nemen van initiatieven om de ouders participatief te betrekken, vanuit hun eigen
opvoedingsverantwoordelijkheid, bij het belangrijk educatief, cultureel en
maatschappelijk gebeuren dat de school is.
- Het organiseren van een aantal activiteiten van informatieve, vormende, culturele en
recreatieve aard, op eigen initiatief, in overleg met de leerkrachten, of op verzoek van
het schoolbestuur.
- Het opvoedingswelzijn bevorderen, vanuit christelijk perspectief, tot de uitbouw van
een opvoedingsgemeenschap met als basis algemeen opvoedkundige, godsdienstige,
zedelijke, intellectuele, lichamelijke en burgerlijke opvoeding.
- Het bevorderen van de samenhorigheid onder de ouders zodat op een spontane manier
initiatieven gemakkelijk kunnen gerealiseerd worden.
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Deze doelstellingen van de ouderraad dienen verwezenlijkt te worden binnen het kader van
deze goedgekeurde statuten aan de hand van :
- het organiseren van activiteiten van sociale, educatieve en materiële aard in verband
met algemene opvoedkundige aangelegenheden;
- het nemen van initiatieven enerzijds in specifieke schoolaangelegenheden zoals bijv.
schoolreglement, schoolfeest, publiciteit, veiligheid, …, en anderzijds het nemen van
initiatieven als oudervereniging om haar werking, haar financiële mogelijkheden en
haar uitstraling te optimaliseren.
Ingeval de oudervereniging ontbonden wordt komt haar patrimonium ten goede van een
organisme waarvan het doel dat wordt nagestreefd het best gelijkt op dat van de
oudervereniging.
De statutaire vergadering die beslist tot ontbinding kan overgaan tot het aanduiden van zulk
organisme of van de criteria.

LIDMAATSCHAP
Maken van rechtswege deel uit van de oudervereniging, al de ouders van wie er kinderen de
kleuter en/of lagere school bezoeken.
Van dit lidmaatschap wordt aan de betrokkenen kennis gegeven tijdens de jaarlijkse statutaire
vergadering.
De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een “ouderraad”.

STATUTAIRE VERGADERING
De statutaire vergadering is samengesteld uit de ouders van de leerlingen van de kleuter- en
lagere school.
De statutaire vergadering wordt éénmaal per jaar door de ouderraad bijeen geroepen. Er kan
echter op verzoek van tien leden een volgende statutaire vergadering plaatshebben indien het
belang van de vereniging zulks vereist.
In de regel komt de statutaire vergadering bijeen in de loop van het eerste trimester van het
schooljaar.
De bijeenroeping wordt tenminste 20 dagen voor de vergadering ad valdas bekendgemaakt.
De uitnodiging bevat de dagorde alsmede plaats en uur van de vergadering.
Kandidaturen voor de ouderraad dienen 10 dagen voor de vergadering binnen te zijn.
De statutaire vergadering beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Enkel
de aanwezige ouders hebben stemrecht op de statutaire vergadering.
Tot de bevoegdheid van de statutaire vergadering behoort onder meer het bepalen van de
algemene doelstellingen, het beoordelen van de activiteiten van het verlopen schooljaar, het
kiezen od ontslaan van de leden van de ouderraad, het ontwerp van programma voor het
lopende schooljaar, het goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen.
Wijzigingen van de statuten kan slechts gebeuren met een 2/3 meerderheid van de aanwezige
leden.
De directie en de leerkrachten worden uitgenodigd op de statutaire vergadering.
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DE OUDERRAAD
De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een ouderraad.
De ouderraad wordt samengesteld met goedkeuring van de statutaire vergadering.
De ouderraad bestaat uit minstens één en maximum twee afgevaardigden per klas van de
kleuter- en lagere school. Bij gebrek aan kandidaten mogen de leden van de ouderraad uit
andere leerjaren genomen worden.
Het mandaat van de leden van de ouderraad loopt maximum twee jaar. Om het jaar treedt de
helft van de ouderraad af. De uittredende leden zijn herkiesbaar. Het lot wijst aan wie eerst
aftreedt.
Door de ouderraad wordt onder zijn leden het bestuur van de ouderraad gekozen de voorzitter,
de ondervoorzitter, de secretaris, de hulpsecretaris en de schatbewaarder bij geheime
stemming.
De bestuursleden van de ouderraad worden gekozen voor een bestuurstermijn van twee jaar.
Na deze twee jaar kunnen ze uittreden en zich herverkiesbaar stellen als lid van de ouderraad.
Ze kunnen eveneens herkozen worden voor een bestuursmandaat.
De ouderraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter of zes leden van de
ouderraad.
De bijeenroeping gebeurt schriftelijk tenminste vijf dagen vooraf. De uitnodiging bevat steeds
de dagorde.
De ouderraad vergadert minstens éénmaal per schooltrimester en verder zo dikwijls het nodig
of nuttig geoordeeld wordt.
De ouderraad kan slechts beslissingen nemen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.
Ieder lid van de ouderraad heeft het recht een stemming op de eisen.
Een lijst van de leden en het bestuur van de ouderraad voor het lopende schooljaar, moet
onmiddellijk na de statutaire vergadering opgesteld en ad valdas bekend gemaakt worden.
Over de uitsluiting van een lid van de ouderraad slechts met een 2/3 meerderheid van
stemmen beslissen.
De leden van de ouderraad kunnen zich niet doen vertegenwoordigen of vervangen ter zitting
van de ouderraad, zelfs niet door andere leden.
De directie van de lagere- en kleuterschool vertegenwoordigt de school in de ouderraad
waarin zij over stemrecht beschikt.
De ouderraad kan eveneens leerkrachten uitnodigen op de vergadering van de ouderraad.
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De secretaris maakt na iedere vergadering van de ouderraad een verslag op dat verstuurd
wordt naar elk lid van de ouderraad en de directie van de school.
Het verslag wordt in de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
De ouderraad kan een algemene vergadering bijeenroepen. De algemene vergadering is
samengesteld uit de ouders van de leerlingen van de kleuter- en lagere school. Ook alle
leerkrachten worden steeds op de algemene vergadering uitgenodigd. Tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoort o.m. het kenbaar maken van moeilijkheden (echter geen
particuliere gevallen of kritiek op personen), het behandelen van problemen van algemene
aars.
Een ontwerp van statuten werd opgesteld in oktober 1981 en geldig bevonden. Modificatie
van de statuten is goedgekeurd op 20 september 1999 en op 31 januari 2005.
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