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HUISHOUDELIJK REGLEMENT ouderraad Heilig-Hart Kassei
Artikel 1. Oprichting.
In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, B.S. 6 augustus, wordt in de onderwijsstelling Heilig-Hart School, Thaelstraat 7,
1800 Vilvoorde, nummer 118547, een ouderraad opgericht onder de benaming "Ouderraad van
de Heilig-Hart School ".
De zetel van de ouderraad is gevestigd te Heilig-Hart School, Thaelstraat 7, 1800 Vilvoorde.

Artikel 2. Doelstelling.
De basisdoelstelling van de ouderraad is de school en de ouders dichter bij elkaar te brengen. Dit
tracht de ouderraad te realiseren door de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen en
te streven naar een positieve en stimulerende leeromgeving voor de kinderen.
Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede samenwerking en verstandhouding
tussen de ouders, de inrichtende macht of het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van
de school.

Artikel 3. Samenstelling van de ouderraad.
3.1.

Het maximum aantal mandaten wordt vastgelegd op 30.

3.2. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school, deel uitmaken van de inrichtende macht of van
het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen geen mandaat opnemen.
3.3. Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich jaarlijks kandidaat stellen
voor de ouderraad. De zetelende ouderraad staat in voor de jaarlijkse vernieuwing en aanvulling
van zijn samenstelling.
3.4. Het mandaat in de ouderraad eindigt wanneer de ouder niet meer voldoet aan de
voorwaarden van het decreet van 2 april 2004. Dit wil zeggen als het betrokken lid geen kind meer
heeft op de school of als hij (zij) zich niet aan de doelstellingen van de ouderraad houdt of als
hij/zij zijn mandaat opzegt of in geval van een gewijzigde samenstelling van de ouderraad.
3.5. Indien het aantal kandidaten het maximum aantal mandaten niet overschrijdt, zijn alle
kandidaten van rechtswege verkozen en wordt men lid van de ouderraad. Indien het aantal
kandidaten in het begin van het schooljaar het maximum aantal mandaten overschrijdt, moet men
overgaan tot democratische verkiezingen.
3.6. De directeur en een afvaardiging van de personeelsleden nemen deel aan de
vergaderingen van de ouderraad, in een raadgevende functie.
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Artikel 4. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen.
4.1. Op de startvergadering (zie artikel 8) worden op democratische wijze een ondervoorzitter,
een secretaris, een penningmeester en eventueel andere bestuursleden verkozen (zie bijlage I.b.).
4.2. De ouderraad verkiest driejaarlijks op een democratische wijze een voorzitter. De
aftredende voorzitter kan opnieuw verkozen worden indien hij zich kandidaat stelt voor de
volgende drie jaar. Of, indien hij aftreedt, zal hij gedurende het nieuwe schooljaar, minstens 4
maanden instaan voor de begeleiding van de nieuwe voorzitter.
4.3. Indien een bestuurslid zijn mandaat wenst op te geven of wanneer hij door de ouderraad uit
zijn mandaat wordt ontheven, wordt een tussentijdse bestuurdersverkiezing georganiseerd onder
de leden van de ouderraad.
4.4. Iedere gemandateerde kan zich, na 1 jaar zijn mandaat als lid van de ouderraad te hebben
uitgeoefend, kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.
4.5. Op het gewenste moment verkiest de ouderraad op een democratische wijze de 3
afgevaardigden van de ouders in de schoolraad.
4.6. 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 het schoolbestuur van de HeiligHart School kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.
- Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de Heilig-Hart School kan niet
afgevaardigd worden naar de schoolraad.
4.6. Alle leden zijn gebonden aan de plicht inzake respect voor het privéleven. D.w.z. dat alle
privégegevens en –informatie betreffende ouders, personeelsleden en kinderen niet mogen
gedeeld worden met derden zonder voorafgaande toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

Artikel 5. Bevoegdheden van de ouderraad.
5.1. De ouderraad kan op vraag van de schoolraad of op eigen initiatief advies uitbrengen aan
de schoolraad of aan het schoolbestuur over alle aangelegenheden waarvoor de schoolraad
overlegbevoegdheid heeft. Dit gaat over aangelegenheden die invloed hebben op het dagelijks
schoolleven.
5.2.
-

Verder zal de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door volgende taken:
Informeren en communiceren over het schoolgebeuren met alle ouders.
Aandacht hebben voor en gevolg geven aan de zorgen en bekommernissen van de ouders
Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
De school praktisch en financieel ondersteunen, dit in overleg met het schoolteam.
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-

Ouders uitnodigen om mee te denken over voorstellen tot optimalisatie van de
schoolomgeving.

Artikel 6. De vergaderingen van de ouderraad.
6.1.

De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.

6.2. De ouderraad vergadert in principe maandelijks, met uitzondering van juli en augustus, met
een minimum van 5 keer per schooljaar.
6.3. De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter, in samenspraak met de andere
bestuursleden. Alle leden van de ouderraad kunnen agendapunten indienen. Vaste agendapunten
zijn: Goedkeuring van het vorig verslag, financiële toestand, stand van zaken van activiteiten en
varia.
6.4. De secretaris staat in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de
vergaderingen naar alle leden van de ouderraad en eventueel naar andere geïnteresseerde
ouders.

Artikel 7. Programmeringsvergadering.
7.1.

De laatste ouderraad is een jaarlijkse programmeringsvergadering.

7.2. Op deze vergadering worden de activiteitenkalender en de budgetten van het komende
schooljaar besproken, de kandidaturen voor de bestuurs- en vertegenwoordigersverkiezingen
opengesteld (zie artikel 4) en de mandaatverkiezingen georganiseerd (zie bijlage I.a.).

Artikel 8. Startvergadering.
8.1. Elk nieuw schooljaar wordt geopend met de startvergadering. Dit is de eerste bijeenkomst
van de ouderraad (minimum één week na de algemene infoavond van de school) waarbij de
verkiezing van een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel andere
bestuursleden bekend worden gemaakt.
8.2. Op deze vergadering worden ook de mandaten geteld en de werkgroep verantwoordelijken
en eventueel klasafgevaardigden aangeduid.
8.3.

Daarnaast wordt het financieel verslag van het vorig schooljaar besproken en goedgekeurd.

8.4.

Uiteindelijk wordt de controleur van het kasboek aangeduid voor het nieuwe schooljaar.
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Artikel 9. Besluitvorming.
9.1.

In alle vergaderingen wordt gestreefd naar consensus.

9.2. In uitzonderlijke gevallen wordt er tot stemming overgegaan, waarbij een voorstel
aangenomen wordt bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. Enkel m.b.t. wijzigingen
in het huishoudelijk reglement moet 2/3 van de gemandateerden aanwezig zijn om de stemming
geldig te stellen.
9.3.

Wanneer het over personen gaat of op vraag van een lid, wordt er geheim gestemd.

Artikel 10. Communicatie.
10.1. De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het
bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school.
10.2. De ouders kunnen informatie verkrijgen bij en opmerkingen geven aan de leden van de
ouderraad.
10.3. De communicatie van alle officiële standpunten of andere aankondigingen "namens de
ouderraad" gebeurt via diverse communicatiekanalen (ad valvas, website, brieven,…) en wordt
mede ondertekend door een bestuurslid.
10.4. Alle leden zijn er zich van bewust dat elke persoonlijke uitlating - hetzij mondeling of via
sociale media - m.b.t. het schoolgebeuren en de besluitvormingen van de ouderraad, rechtstreeks
impact heeft op het imago en de betrouwbaarheid van de ouderraad en al haar leden.

Artikel 11. Financiën.
11.1. De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn om
hun opdrachten en werking mogelijk te maken. Daartoe organiseert zij o.m. allerlei activiteiten van
sociale, ontspannende of culturele aard, doet zij een beroep op sponsors of doet zij een beroep op
subsidies vanwege lokale culturele raden of andere instanties, enz…
11.2. De ouderraad opent een eigen rekening waarbij twee leden van het bestuur volmacht
uitoefenen, namelijk de penningmeester en de voorzitter.
11.3. Het saldo van de zicht- en de spaarrekening blijft positief.
11.4. Elke uitgave dient goedgekeurd te worden door de ouderraad en geacteerd te staan in het
verslag.
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11.5. In functie van aankopen is de algemene stelregel dat de uitgaven voorgeschoten worden
door een van de leden van het kernteam van de activiteit. Zodra het aankoopbewijs bezorgd werd
aan de penningmeester, zullen de uitgaven terugbetaald worden. In uitzonderlijke situaties kan in
samenspraak met de voorzitter en de penningmeester afgesproken worden om gebruik te maken
van de bankkaart van de ouderraad om de aankoop te betalen.
11.6. De penningmeester schrijft alle in- en uitgaven in een kasboek en houdt van elke uitgave
een bewijs bij.
11.7. Het kasboek en de rekening worden één maal per jaar gecontroleerd door een lid van de
ouderraad dat geen bestuurslid is. Deze persoon wordt aangeduid tijdens de eerste ouderraad
van het schooljaar.
11.8. De middelen die de ouderraad verwerft, worden uitsluitend besteed aan het
ouderverenigingswerk in de breedste zin van het woord en moeten uiteraard rechtstreeks of
onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoedings- en onderwijswelzijn van de kinderen van de
school.
11.9. De ouderraad kan bovendien door bijzondere acties ook middelen verwerven en
aanwenden ter ondersteuning van de school op voorwaarde dat voorafgaandelijk daartoe een
onderling akkoord bestaat met de schooldirectie. Hierin wordt duidelijk het gesteunde project
bepaald en de ouders van de school worden bij de aanvang van een bijzondere actie daarover
ondubbelzinnig geïnformeerd. Dergelijke projecten zijn uiteraard beperkt in omvang en tijd.
11.10. Het financieel verslag (dit zijn de budgetten per activiteit) wordt jaarlijks op de
programmeringsvergadering van de ouderraad ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 12. Financiële en burgerlijke aansprakelijkheid.
12.1. De ouderraad moet voor de organisatie van activiteiten steeds de goedkeuring hebben van
de school. Het schoolbestuur staat dan in voor de verzekering van de leden van de ouderraad. De
Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt gedekt door de schoolpolis.
12.2. De ouderraad is een feitelijke vereniging zonder rechten en plichten. Worden er schulden
gemaakt, dan zijn de leden zelf aansprakelijk aangezien de vereniging geen rechtspersoonlijkheid
heeft.

Artikel 13. Ontbinding van de ouderraad.
In geval van ontbinding om welke reden ook zal het saldo, na aanzuivering van de schulden,
overgemaakt worden aan een instantie die door de ouderraad wordt aangeduid via de
besluitvormingsprocedure (zie artikel 9).
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Artikel 14. Wijziging van het huishoudelijk reglement.
14.1. Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren ten allen tijde en conform aan
de besluitvormingsprocedure (zie artikel 9).
14.2. Een voorstel van wijziging van het reglement moet schriftelijk gebeuren. De redenen om het
reglement te wijzigen, de te wijzigen artikels en een voorstel van tekstwijziging dienen hierbij te
worden toegevoegd.

NOTA: dit huishoudelijk regelement is deels opgesteld o.b.v. richtlijnen en adviezen aangereikt door de VCOV (www.vcov.be).
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Plaats en datum: ............................................................................................................
Handtekeningen ter goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018,

Munanga Kabue, voorzitter

Marijke Degryse, ondervoorzitter

Lesley Roelants, penningmeester

Katja Vrijsen, secretaris

Veerle Cochez

Bianca Creyelman

Hilde Deschouwer

Peggy De Voogt

Sara Ledeganck

Nele Schoonens

Robin Peetermans

Nathalie Van Eylen

Ihsane Chiairi

Wafaa Khaila

Ilham Tahiri

Jan Jespers

Christophe De Turck

Marleen Verdickt, directie HH

-7-

Verantwoordelijke uitgever: Munanga Kabue

Laatste update: april 2018

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ouderraad Heilig-Hart Kassei

Kaatje Mariën, directie HH

Wendy Hendrickx, LaO HH
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KIESREGLEMENT (bijlage I bij het huishoudelijk reglement).
1.

Verkiesbaarheid en onverenigbaarheden

1.1. Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag over een regelmatig ingeschreven leerling (zowel vader als
moeder) of die de voogdij of pleegvoogdij uitoefent kan zich kandidaat stellen als vertegenwoordiger van de ouders in
de ouderraad.
1.2. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school, deel uitmaken van de inrichtende macht of van het schoolbestuur, of
tot het personeel behoren, kunnen wel aanwezig zijn op de ouderraad maar enkel met raadgevende stem.
1.3. Al de stemgerechtigde ouders worden door het schoolbestuur in samenspraak met de ouderraad, uitgenodigd om
zich kandidaat te stellen. Hiertoe geeft het schoolbestuur, op het eind van het schooljaar, een brief (met het
kiesreglement) mee aan elk kind. De brief vermeldt de vorm waarin en de termijn waarbinnen de kandidatuurstelling
moet gebeuren.
1.4. Indien er geen maximum aantal mandaten vooropgesteld is of indien er minder kandidaturen zijn dan het aantal
toe te wijzen mandaten, zijn alle kandidaten van rechtswege verkozen en wordt de verkiezingsprocedure als
beëindigd beschouwd.
1.5. De namen van alle gemandateerden in de ouderraad (kandidaten die van rechtswege deel uitmaken van de
ouderraad) worden meegedeeld aan alle ouders.

2.

Deelneming aan de stemming

2.1. Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag (zowel vader als moeder) of die de voogdij of pleegvoogdij
uitoefent over een regelmatig ingeschreven kind heeft per ouderraad één stem. De kiezer duidt op het stembiljet de
kandidaten van zijn keuze aan.
2.2. Daartoe ontvangt iedere stemgerechtigde één stembiljet waarop de namen van alle kandidaten in alfabetische
volgorde opgenomen zijn, met vermelding van de naam of namen van het(de) kind(eren) (met vermelding van de klas)
waarvan zij ouder zijn en die onderwijs genieten in de Heilig-Hart school.
2.3. Er mogen evenveel namen van kandidaten worden aangekruist als er mandaten te begeven zijn. Het aantal toe te
wijzen mandaten wordt uitdrukkelijk vermeld op het stembiljet. De stembiljetten waarop meer stemmen zijn
uitgebracht dan er mandaten zijn, zijn ongeldig.

3.

Vorm van stemming

3.1. De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de stemming, in overleg met de ouderraad.
3.2. Stemming kan gebeuren door hetzij de organisatie van een Algemene Vergadering voor alle ouders, hetzij door
het meegeven van een stembiljet met elk kind. Dit stembiljet wordt onder gesloten omslag terug bezorgd aan de
directeur binnen de omschreven termijn.

4.

Telling van de stemmen

4.1. Na afsluiting van de stemming worden de stemmen geteld. De telling gebeurt onder leiding van de directeur
bijgestaan door twee onafhankelijke vertegenwoordigers van de ouders (ouders die zich niet kandidaat gesteld hebben)
en één vertegenwoordiger van het personeel.
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4.2. De uitslag van de stemming wordt meegedeeld aan alle stemgerechtigden.

5.

Verkozenen

5.1. De kandidaten worden in volgorde van hun stemmenaantal verkozen. Bij gelijk aantal stemmen is die ouder
verkozen die het langste kinderen op school heeft.
5.2. De kandidaten die niet werden verkozen, worden in volgorde van hun stemmenaantal, als opvolger aangewezen.
5.3. De vertegenwoordigers van de ouders zijn verkozen voor een periode van vier jaar.
5.4. Indien de vertegenwoordiging van de ouders wegens gebrek aan kandidaten niet volledig kan worden
samengesteld, bestaat de ouderraad ook rechtsgeldig.
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Voorstel voor UITNODIGING TOT KANDIDATUURSTELLING (bijlage I.a. bij het hh reglement).
Vilvoorde, xx april xxxx
Beste ouder(s),
Uw kind is of zal weldra school lopen bij de Heilig-Hartschool in Vilvoorde. Daar zijn wij heel blij mee en daarom
streven we ernaar om ook ouders dichter bij ons schoolgebeuren te betrekken.
Om ons hierbij te steunen bestaat er binnen onze schoolorganisatie een ouderraad. Deze vereniging heeft als
doelstelling de school en de ouders dichter bij elkaar te brengen. Dit tracht de ouderraad te realiseren door de
betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen en te streven naar een positieve en stimulerende leeromgeving
voor de kinderen.
De ouderraad wordt samengesteld door bestuursleden (minstens 1 jaar lid van de ouderraad), afgevaardigden van de
personeelsleden van de school, de directie en actieve leden. Bestuursleden en actieve leden moeten jaarlijks
verkozen worden.
Bij deze willen wij u graag uitnodigen om u kandidaat te stellen voor een mandaatfunctie van actief lid voor minstens 1
schooljaar.
Op de website van de ouderraad vindt u alle informatie betreffende de doelstellingen en de bevoegdheden van de
ouderraad: www.hh-vilvoorde.be
In bijlage kan u kennis nemen van het verkiezingsreglement. Deze kan u ook op de website vinden.
Indien u geïnteresseerd bent om u kandidaat te stellen, gelieve dan onderstaande inschrijvingsstrook in te vullen en
op 1 september xxxx, onder gesloten omslag met vermelding ‘kandidaat OR’ af te geven op school.
Zoals het reglement het stipuleert, zal er in het geval van overschrijding van het aantal openstaande mandaten,
overgegaan worden naar een democratische verkiezingsprocedure waarbij uw kandidatuur op een verkiezingslijst zal
staan.
Wij hopen een uitgebreid en diverse vertegenwoordiging van ouders te bereiken om op die manier samen aan een
positief ‘schoolleven’ te kunnen werken.
Met vriendelijke groeten,
De directie
KANDIDATUURSTELLING MANDAAT ACTIEF LID OUDERRAAD - Schooljaar: xxxx - xxxx
Voornaam: ...............................................................................................................................................
Naam: ......................................................................................................................................................
Actief lid met bijkomende verantwoordelijkheid (klasafgevaardigde, kerngroep verantwoordelijke)
Actief lid zonder bijkomende verantwoordelijkheid
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Voorstel voor KANDIDATUURSTELLING BESTUURSLEDEN EN VERTEGENWOORDIGERS (bijlage I.b. bij het
hh reglement).
Vilvoorde, xx september xxxx
Beste ouder(s),
De Heilig-Hartschool telt binnen haar werking een ouderraad. Deze vereniging heeft als doelstelling de school en de
ouders dichter bij elkaar te brengen. Dit tracht de ouderraad te realiseren door de betrokkenheid van ouders bij de
school te verhogen en te streven naar een positieve en stimulerende leeromgeving voor de kinderen.
De ouderraad bestaat uit bestuursleden, vertegenwoordigers voor de schoolraad en actieve leden. Ieder jaar worden
er democratische verkiezingen georganiseerd om al deze geëngageerde mensen een plaats te bieden in de
ouderraad.
Hieronder vindt u de lijst van de kandidaten met hun gewenste functie. Wij nodigen u uit om uw stem te geven zodat
er op de eerste vergadering van de ouderraad, op xx september xxxx, een democratische telling kan plaats vinden om
de bestuursleden van de ouderraad van dit schooljaar, xxxx – xxxx, aan te stellen.
De verkiezing is vrijblijvend en niet nominatief.
Met vriendelijke groeten,
De directie

NAAM

VOORNAAM

FUNCTIE

JAREN OR
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ASPRAKENNOTA OPBRENGST ACTIVITEITEN (bijlage II bij het huishoudelijk reglement).
Schooljaar: 2017 - 2018
- Het schoolbestuur en de ouderraad van de Heilig-Hartschool zijn bereid om in het schooljaar 2017-2018
onderstaande activiteiten te organiseren.
- Er is een raming van de winst per activiteit gemaakt, maar de werkelijke bedragen kunnen hiervan afwijken. Als er
meer winst is dan voorzien blijft dit bedrag op de post ouderraad staan.
- Het schoolbestuur en de ouderraad van de Heilig-Hartschool gaan ermee akkoord dat de opbrengst aan
onderstaande doeleinden besteed wordt.

ACTIVITEITEN

TE VERWACHTEN
OPBRENGST IN EURO

WERKELIJKE
OPBRENGST IN EURO

BESTEDING VAN DE
OPBRENGST

Fuif

€250, met aandacht voor
kostenreductie

€105 (excl
drankoverschot)

Voetbalgoals

Rommelmarkt

€300

€234

Leesproject school

Kerstmarkt

€500

€383

Sintpakjes + Dag vd
Leerkracht

Valentijnactie

€100

€237

Filmnamiddag

Brunch

Einddoel is €100/kind.
Dwz €50/editie.

Skireis

Fiets-/wandeltocht

€400

Nog onbekend project

Approximatief TOTAAL

€3550

Voor akkoord,
Namens de ouderraad
(naam + datum + handtekening)

Namens de VZW schoolbestuur
(naam + datum + handtekening)
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