
 

 
5 december 2016 

Oproep kandidatuur ouderraad 
 
Beste ouder 
 
In november kreeg u een brief mee met de vraag of u geïnteresseerd was in het oprichten 
van een ouderraad. Deze oproep werd positief ontvangen. 
 
Indien u zich kandidaat wenst te stellen om in deze ouderraad te zetelen, vul dan 
onderstaand strookje in en bezorg dit terug via de juf of meester tegen ten laatste 12 
december 2016. Van rechtswege worden alle kandidaten die hun kandidatuur op tijd 
indienden ook effectief verkozen in de ouderraad. Vanuit deze ouderraad wordt een 
vertegenwoordiging voor de schoolraad afgevaardigd. 
 
Wat? 
 

Sinds 2 april 2004 regelt het participatiedecreet de inspraak van personeel, ouders, lokale 
gemeenschap en – in het secundair onderwijs – ook van de leerlingen in het plaatselijke 
schoolbeleid. De participatieraden werden op 1 april 2005 vervangen door de schoolraden 
waarin de inspraak van de diverse partijen verduidelijkt en versterkt werd. Het lokale 
ouderverenigingswerk kreeg eindelijk de erkenning die het verdient en wordt nu bij decreet 
geregeld onder de vorm van de ouderraad. De ouderraad duidt de vertegenwoordigers van 
ouders aan in de schoolraad.  
 
Oudercomité ≠ ouderraad 
 

Een oudercomité is een groep ouders die zich inzet voor de school. Zij heeft geen decretale 
verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn vastgelegd. Het statuut van een 
oudercomité is een feitelijke vereniging. Bij ons op school zorgen deze personen voor de 
organisatie van het Halloweenfeest, hulp bij grootoudersfeest, schoolfeest, een hapje en een 
drankje bij de oudercontacten, … Ook staan zij in voor de financiering van bvb 1 uitstap per 
klas. Dit doen zij door middel van de koekjesverkoop. 
 

Een ouderraad is een groep ouders die zich structureel inzet voor de school en die 
democratisch is samengesteld volgens het participatiedecreet. Een ouderraad is een officieel 
onderdeel van de school met een adviserende functie en bepaalde rechten en plichten. Een 
mandaat duurt vier jaar (of zolang uw kind bij ons school loopt).  
 
               
 
Ik,             (naam) ouder van  
 
        (naam kind) stel me graag kandidaat om mee  
 
te werken in de ouderraad. 
 
E-mailadres:               
 
Telefoonnummer:         
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