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HUISHOUDELIJK REGLEMENT DECRETALE OUDERRAAD  
Finale Versie 7 Februari 2021 
 

 

1. SITUERING 

De Ouderraad van de Gemeentelijke Basisschool Klimop is een feitelijke vereniging voor 
onbepaalde duur, aangesloten bij de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel 
Gesubsidieerd Onderwijs, KOOGO vzw.  
 
De Ouderraad van de Gemeentelijke Basisschool Klimop is een groep geëngageerde ouders die 
zich structureel inzet voor de school en die democratisch is samengesteld volgens de 
voorwaarden van het participatiedecreet. De ouderraad heeft wettelijk bepaalde rechten en 
plichten en is een officieel onderdeel van de school. 
 
Door zijn huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen aan het schoolbestuur en de 
directie, is de ouderraad van de Gemeentelijke Basisschool Klimop een ‘erkende decretale 
ouderraad’. 
 

2. ZETEL 
 

De zetel van de Ouderraad is gevestigd in de Gemeentelijke Basisschool van Haacht, afdeling 
Wespelaar, Klimop, E. Willemslaan 4, 3150 Wespelaar. 
 

3. BEVOEGDHEDEN 
 

3.1.  
De ouderraad heeft decretaal vastgelegde bevoegdheden. De ouderraad heeft een 
ondersteunende rol ten aanzien van de schoolraad.  
De ouderraad zal zorgen voor de aanstelling van 1 vertegenwoordiger alsook 1 reservelid voor 
deelname aan de schoolraad (maximaal 1 aanwezige per bijeenkomst). Hierdoor zal de 
ouderraad de mogelijkheid hebben om de schoolraad te adviseren maar ook te informeren. Dit 
bevordert een wisselwerking tussen ouderraad en schoolraad. Via de schoolraad komt de 
ouderraad ook in contact met de inrichtende macht en de directie van de school. Zij zullen de 
ouderraad ook informeren over het beleid van de school. 
 
3.2. 
De ouderraad kan op vraag van de schoolraad, maar ook op eigen initiatief een schriftelijk 
advies uitbrengen over alle aangelegenheden opgesomd in het participatiedecreet - artikel 21 
(zie bijlage). 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. 
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3.3.  
Via het adviseren van de schoolraad kan de ouderraad inspraak van ouders in het lokale 
schoolbeleid in goede banen leiden. 
 
3.4.  
De ouderraad zal trachten de samenwerking tussen school, ouders en kind te bevorderen via 
raadgevingen, maar steeds met als oogpunt het algemeen welzijn van het kind. 
 
3.5. 
De ouderraad staat in voor het organiseren, ondersteunen van activiteiten van diverse aard en 
participeren aan het schoolgebeuren. Hiervoor verwijzen we naar de afspraken in het 
huishoudelijk reglement van de feitelijke ouderwerking. 
 

3.6.  
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. Een kort verslag van de vergaderingen kan door iedereen gelezen worden op de 
website van de school. 
 
 

4. SAMENSTELLING  
 
4.1.  
De  leden van de decretale ouderraad zetelen ook in de ouderwerking (feitelijke vereniging) van 
basisschool De Klimop. Voor verdere details i.v.m. de ouderwerking refereer naar het 
huishoudelijk reglement van de ouderwerking. 
 

4.2.  
Elke ouder wie zijn kind(eren) regelmatig aanwezig is (zijn) en ingeschreven is (zijn) in de school 
alsook degene die de voogdij en/of pleegvoogdij uitoefent, kan zich kandidaat stellen om deel 
uit te maken van de ouderraad. De ouder kan zich aanmelden als  lid van de ouderraad  
- via de directie 

- via een leerkracht 

- via een lid 

- … 
 

4.3.  
Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directeur en/of een afvaardiging van de 
leerkrachten deel aan de vergaderingen van de ouderraad. Deze afvaardiging heeft geen 
beslissingsrecht. Indien de directie niet aanwezig is, verwacht de ouderraad daarom dat de 
afvaardiging tijdig opvolgt met de directie/lerarenkorps en dat er binnen de week na de 
vergadering terugkoppeling volgt naar de ouderraad.   
De punten die opvolging vragen, worden vermeld in de actietabel van de verslagen maar de 
ouderraad adviseert de afvaardiging van de leerkrachten ook zelf nota’s te maken in afwachting 
van het verslag.  
De ouderraad behoudt het recht ook vergaderingen te plannen zonder deelname van 
schoolafvaardiging. 
 



            

3 

Huishoudelijk reglement decretale ouderraad Klimop – Finale Versie  7 februari 2021 

4.4.  
Ervaringsdeskundigen en experten kunnen op uitnodiging de vergaderingen van de ouderraad 
bijwonen. 
 

4.5.  
Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school, deel uitmaken van de inrichtende macht of van het 
schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen aanwezig zijn op de ouderraad met 
raadgevende stem. 
 

4.6.  
Het lidmaatschap van de ouderraad geldt voor minstens een volledig schooljaar en is 
hernieuwbaar bij het begin van elk schooljaar.  
Het vervalt automatisch: 
- wanneer men geen enkel kind heeft ingeschreven op de school  
- wanneer men te kennen geeft dat men geen deel meer wenst uit te maken van de ouderraad 
- na een jaar non-activiteit als lid van de ouderraad.  
Het engagement is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
 

4.7.  
Ieder lid van de ouderraad heeft het volste recht – wanneer hij/zij wegens persoonlijke redenen 
van welke aard dan ook zich niet meer ten volle kan inzetten voor de ouderraad – zelfstandig te 
beslissen ontslag te nemen uit de ouderraad. Deze leden worden geacht de andere leden 
hiervan in kennis te stellen. Zij kunnen uiteraard ‘helpende handen’ blijven bieden bij 
activiteiten. 
 

4.8. 
De ouderraad staat in voor de jaarlijkse vernieuwing en aanvulling van zijn samenstelling. De 
ouderraad streeft naar minstens 1 vertegenwoordiger per klas.  
 
4.9.  
De vergaderingen van de ouderraad staan open voor alle ouders, ongeacht lidmaatschap van de 
ouderraad. De directie, de leerkrachten en alle andere personen betrokken bij de werking van 
de school mogen de vergaderingen van de ouderraad eveneens bijwonen. De ouderraad kan 
voor specifieke onderwerpen bovendien beroep doen op personen buiten de werking en buiten 
de school. Deze personen mogen deelnemen aan de besprekingen. Ze hebben enkel een 
adviserende functie. 
 
 

4.10.  
Het maximale aantal leden is vastgelegd op 20. Indien het aantal kandidaten het aantal te 
begeven plaatsen niet overschrijdt, zijn alle kandidaten automatisch verkozen. Indien er meer 
dan 20 kandidaten zijn, moet men overgaan tot stemming. In dit geval maakt de ouderraad de 
ouders er op attent dat zij zich kandidaat kunnen stellen.   
De ouderraad stelt de ouders (inclusief ouders 3e kleuterklas van de Pit) tenminste twee weken 
voor de verkiezingen schriftelijk op de hoogte van de datum waarop de verkiezing van de leden 
van de ouderraad zal plaatsvinden. 
De stemming gebeurt schriftelijk. Bij een gelijk aantal stemmen volgt een tweede ronde. Blijft 
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het aantal stemmen gelijk dan wordt er geloot. Per gezin mag er maar één stem uitgebracht 
worden. 
 
 

5. BESTUUR 
 
5.1. 
De leden van de ouderraad kiezen in consensus onder hen de bestuursleden:  een 
penningmeester, werkgroepverantwoordelijken (zie huishoudelijk reglement feitelijke 
ouderwerking) en klasafgevaardigden. 
De ouderraad kiest onder de leden eveneens een afvaardiging voor de schoolraad. 
De mandaten worden in juni vastgelegd voor het volgende schooljaar. Ouders kunnen zich 
kandidaat stellen voor deze functies uiterlijk 15 mei. 
 

5.2. 
De bestuursleden van de decretale ouderraad en de feitelijke ouderwerking zijn dezelfde 
personen. 
 
5.3.  
De bestuursleden nemen hun mandaat op voor één schooljaar. 
 

5.4. Voorzitter van de vergaderingen 
Op het eind van het schooljaar wordt vastgelegd welk lid verantwoordelijk zal zijn voor de 
voorbereiding, agenda en het voorzitten van de afgesproken vergaderingen. Deze 
voorzitter leidt de afgesproken vergadering van de ouderwerking in goede banen en zorgt 
voor een evenwichtige participatie van alle leden. 
Deze voorzitter bereidt de agenda voor en bezorgt deze aan alle leden. 
Indien de voorzitter alsnog toch niet aanwezig kan zijn tijdens de vergadering, zorgt deze 
zelf voor vervanging. 
 
5.5. Verslaggever 
Per vergadering wordt er afgesproken wie het verslag maakt  en die verspreidt naar de 
ouderraadleden en directie.  
De verslaggever zorgt ook voor een aangepaste versie van het verslag en toegankelijkheid voor 
alle ouders via de website van de school. 
 
5.6. Penningmeester 
De penningmeester zorgt voor het financiële beheer van de ouderraad en rapporteert tijdens 
elke vergadering via een vast agendapunt. 
 
 
5.7. Vertegenwoordiging Schoolraad  
De ouderraad heeft het recht de leden voor de geleding ouders in de schoolraad aan te duiden 
uit de ouderraad.  
De ouderraad kiest onder de leden 1 vertegenwoordiger in de schoolraad en 1 opvolger.  
De vertegenwoordiger in de schoolraad of de opvolgers lichten het verslag van de schoolraad 
toe op de eerste vergadering van de ouderraad, volgend op de vergadering van de schoolraad.  
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De agenda van de schoolraad wordt voorgesteld op de voorafgaande vergadering van de 
ouderraad zodat opmerkingen kunnen meegenomen worden door de vertegenwoordigers. 
De vertegenwoordiger en/of opvolger worden verwacht de vergaderingen van zowel de 
ouderraad als schoolraad actief bij te wonen om een vlotte doorstroom van informatie en 
terugkoppeling te garanderen. 
Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de ouders in de 
schoolraad een aantal onverenigbaarheden: 
Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot)deel uitmaakt van de inrichtende macht van de 
betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad. 
Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de betrokken instelling kan niet 
afgevaardigd worden naar de schoolraad. 
 

5.8.  
De mandatarissen verplichten zich ertoe 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. 
 

5.9.  
Na een jaar non-activiteit of wanneer het bestuurslid geen kind meer heeft op de school, houdt 
het lid zijn van de ouderraad op te bestaan. 
 
 

6. VERGADERINGEN  
 
6.1.Aantal 
De ouderraad vergadert gemiddeld 5 keer per schooljaar met een frequentie van 1 maal per 2 
maanden. 
 
6.2.Uitnodiging 
De voorzitter van elke vergadering staat in voor de opmaak en verspreiding van de 
uitnodiging van de vergaderingen van de ouderwerking. De uitnodiging vermeldt de 
plaats/kanaal (indien fysiek samenkomen niet mogelijk is), datum en uur van de 
bijeenkomst, alsook de agenda. 
De uitnodiging wordt, ten laatste, 5 kalenderdagen voor de bijeenkomst verstuurd. De data 
van de vergaderingen worden bij voorkeur in juni en ten laatste   tijdens de eerste 
vergadering van september vastgelegd. 
Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de vergadering, dient hij dit te laten weten aan 
de  voorzitter van de desbetreffende vergadering en verslaggever. 
 
6.3. Agenda 
De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter van desbetreffende vergadering. Alle leden van 
de ouderraad alsook schooldirectie en leerkrachten kunnen vooraf punten indienen.  
De agenda wordt gelijktijdig met de uitnodiging aan de leden bezorgd en dit ten laatste 5 
kalenderdagen  voor de volgende vergadering. 
 
Volgende agendapunten zijn terugkerend en worden mogelijk aangevuld met bijkomende 
agendapunten 
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• Algemeen 
▪ Wat reilt en zeilt er in de Klimop/werkgroepen  
▪ Doorlopen open actiepunten 
▪ Varia 

• Feitelijke Ouderwerking 
▪ Financiële status 
▪ Evaluatie vorige activiteit 
▪ Planning volgende activiteit, inclusief verslag van eventuele werkgroepen 

• Decretale Ouderraad 
▪ Verslag vorige schoolraad 
▪ Voorbereiding volgende schoolraad 

 
 

7. BESLUITVORMING 
 

7.1. Consensus 
In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een consensus na gezamenlijk/respectvol overleg. 
Het is in ieders belang dat er goed overlegd wordt en dat er naar elkaars argumenten geluisterd 
wordt.  
Voor het organiseren van activiteiten is het duidelijk dat het akkoord van de school altijd nodig 
is. Dit zowel om praktische redenen zoals verspreiding van uitnodigingen en gebruik van de 
schoolinfrastructuur alsook om verzekerd te zijn. 
 
7.2. Stemming 
Wanneer er over bepaalde onderwerpen geen consensus kan worden bereikt binnen de 
ouderraad, wordt er tot een stemming overgegaan. De voorzitter van die vergadering gaat over 
tot stemming. Om geldig te kunnen stemmen dient minstens de helft van de ouderraadleden 
aanwezig te zijn.  
De stemming gebeurt mondeling met “ja”, “neen” of “onthouding”. De beslissingen worden 
genomen via een meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend.  
Wanneer het om personen gaat, is de geheime stemming verplicht. Bij staking van stemmen 
wordt het voorstel verworpen. 
 Wanneer de school en ouderraad van mening verschillen  over bepaalde onderwerpen kunnen 
deze partijen zich richten tot de inrichtende macht die altijd het laatste woord heeft aangezien 
zij verantwoordelijk is voor het onderwijs. 
 

7.3.   
Persoonsgebonden (ouders, leerlingen, leerkrachten, school, relaties) materie mag geen 
invloed hebben op de beslissingen. 
 
 

8. VERSLAGGEVING EN COMMUNICATIE 
 
8.1. Communicatie naar alle ouders 
De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het 
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bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school. Dit kan via de verslagen van 
de vergaderingen of via een aparte communicatie op papier of digitaal (website en/of sociale 
media). 
 
8.2. Verslag van de vergaderingen 
Van elke vergadering van de ouderraad wordt door de verslaggever een verslag gemaakt. Het 
verslag omvat een samenvatting van wat besproken is, bijhorende documenten en nota’s, 
zowel als datum, plaats en uur van de volgende vergadering.  
Dit verslag wordt overgemaakt aan alle leden van de ouderraad en aan de directie en dit binnen 
de 10 kalenderdagen na de vergadering.  
Alle opmerkingen/wijzigingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na distributie overgemaakt 
aan de verslaggever waarna het verslag als goedgekeurd wordt beschouwd. 
Na goedkeuring van het volledig verslag zoals hierboven beschreven kan een verkorte versie 

van het verslag door iedereen gelezen worden via de website van de school. Dit is niet 

noodzakelijk de volledige versie omwille van eventuele gevoelige/nutteloze informatie voor 

niet-leden. Deze verkorte versies worden door de verslaggever aan de directie en 

websitebeheerder bezorgd via directie@gbshaacht.be. 

8.3.  
De uitnodigingen voor acitiviteiten gebeuren via mail, flyers, affiches en/of digitale 
communicatie (website of sociale media). 
 
8.4.  
In gepubliceerde verslagen van de ouderraad zullen geen namen van leerlingen en volwassenen 
genoemd worden, enkel indien dit nodig is voor de werking. 
 

8.5.Communicatie tussen ouderraad en directie 
Communicatie tussen ouderraad en directie verlopen rechtstreeks tijdens de vergaderingen.  
Bij afwezigheid van de directie is er een afvaardiging van de leerkrachten. In dit geval wordt er 
gevraagd dat er een terugkoppeling volgt van de directie naar de ouderraad i.v.m. op te volgen 
punten/beslissing.  De punten die opvolging vragen, worden vermeld in de actietabel van de 
verslagen. Tenzij anders afgesproken, wordt er terugkoppeling gevraagd binnen de week na de 
vergadering. 
Communicatie buiten de vergaderingen wordt  uiteraard aangemoedigd en gebeurt 
rechtstreeks tussen directie en ouderraadleden. Hierbij wordt de overige leden altijd op de 
hoogte gehouden tijdens vergaderingen of via okwespelaar@gmail.com.  
Indien communicatie via email gebeurt, dient de school altijd via directie@gbshaacht.be 
gecontacteerd te worden en de ouderraad via okwespelaar@gmail.com. Er is de verwachting van 
de ouderraad dat deze mails behartigd en beantwoord worden binnen een redelijke termijn. 
 
8.6 Interne communicatie  
Communicatie binnen de ouderraad gebeurt zoveel mogelijk tijdens de vergaderingen. Voor 
tussentijdse communicatie gebeurt communicatie zoveel mogelijk via 
okwespelaar@gmail.com. Deze mailbox wordt beheerd door minstens 1 lid en heeft als 
doel om het volume aan emails te beperken.  De nodige emailetiquette wordt hierbij in acht 
genomen zoals duidelijkheid, aantal ontvangers, onderwerplijn etc.. 
De ouderraad maakt ook gebruik van Whatsapp-communicatie wanneer een snelle/korte 
terugkoppeling aangewezen is. 

mailto:directie@gbshaacht.be
mailto:okwespelaar@gmail.com
mailto:directie@gbshaacht.be
mailto:okwespelaar@gmail.com
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9. GEDRAGSCODE EN ATTITUDE 
 
Voor alle leden van de ouderraad, ongeacht hun functie, geldt dat hun optreden: 

• Geïnspireerd is vanuit een actieve vertegenwoordiging van alle ouders en kinderen en 

niet vanuit een persoonlijk belang als ouder m.b.t. het eigen kind  

• Het open karakter van de school en zijn partners respecteert en niet vanuit een 

individuele levensbeschouwelijke en/of politieke overtuiging vertrekt 

• Gebeurt op een constructieve en oplossingsgerichte wijze, vanuit een positieve 

benadering 

• In overeenstemming is met de  visie van de ouderraad en met het pedagogisch project 

van de school 

• Rekening houdt met de nodige discretie zeker m.b.t. besprekingen die omwille van hun 

aard gevoelig of persoonlijk kunnen zijn 

• Steeds respectvol is naar alle partners 

• Geen schade toebrengt aan de geloofwaardigheid en/of het imago van de school en/of 

de ouderraad 

• Bij meningsverschillen respectvol en discreet is 

• Op forums en diverse sociale media discreet en correct is 

• Rekening houdt met het Nederlandstalig karakter van de school 

10. Gegevensbescherming 
 
Om aan haar informatieplicht te kunnen voldoen verzamelt de ouderraad contactgegevens van 
de ouders. Dit wordt gedaan in overeenstemming met de  
Algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Voor het volledig beleid van de 
gegevensbescherming van de ouderraad verwijzen wij graag naar de privacy statement. 

 
 
11. VAKANTIEPERIODES 
11.1.  
De ouderraad houdt zich aan de vakantieperiodes van de school waaraan hij verbonden is. Deze 
periodes zijn terug te vinden in het schoolreglement. 

 
12. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
12.1.Toegankelijkheid 
Het huishoudelijk reglement kan geraadpleegd worden op de website van de school. 
 
12.2. Aanpassingen 
Elke aanpassing of een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan steeds worden 
uitgevoerd, conform aan de besluitvorming, zoals voorzien in punt 7. Bij het begin van elk 
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schooljaar wordt het huishoudelijk reglement aan de ouderraad en directie voorgelegd ter 
verlenging of aanpassing. 
 
12.3. Geldigheid 
Alhoewel ondertekening van het huishoudelijk reglement niet wordt verwacht is het echter wel 
belangrijk dat de school en ouderraad van in het begin mee achter de geldende afspraken 
staan. Daarom wordt bij het begin van elk schooljaar in het verslag opgenomen dat de directie 
en ouderraad het huishoudelijk reglement goedkeuren. Eens in een verslag wordt opgenomen 
dat de ouderraad/directie het huishoudelijk reglement hebben goedgekeurd, moeten alle leden 
zich eraan houden, ook diegenen die nadien lid worden. 
 
 

13. BIJLAGEN 
Participatiedecreet art 21 werd toegevoegd in bijlage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huishoudelijk reglement van de Decretale Ouderraad 
 
Opgesteld op (datum) te (plaats) 
 
 
Handtekeningen ter goedkeuring, 
 
Directie 
 
 
 



            

10 

Huishoudelijk reglement decretale ouderraad Klimop – Finale Versie  7 februari 2021 

Penningmeester 
 
 
 

Verslaggever  
 
 
 

Actieve Leden Decretale Ouderraad 
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Decreet betreffende participatie op school en de 
Vlaamse Onderwijsraad 
Goedkeuringsdatum : 02 APRIL 2004 
Publicatiedatum B.S. : 06/08/2004 
datum laatste wijziging : 01/09/2014 
 Artikel 21  
[Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de 
schoolraad voor als dat betrekking heeft op : 
1° de bepaling van het profiel van de directeur; 
2° het studieaanbod; 
3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe 
instanties; 
4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur 
aangeboden vervoer; 
5° de vaststelling van het nascholingsbeleid; 
6° het beleid met betrekking tot experimenten en projecten; 
7° het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen : 
a) het schoolreglement; 
b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs; 
c) het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het 
centrum voor leerlingenbegeleiding; 
8° de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, § 1, 1°, a) 
en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
9° de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten; 
10° het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de 
leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en 
evenwichtige schoolmaaltijden; 
11° het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de 
resultaten van een schooldoorlichting; 
12° het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs.] 
Decr. 4-4-2014 
Bron : http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504 Field Code Changed

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504

