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Gemeentelijk onderwijs. Verkiezingsreglement Schoolraad (geleding ouders).

Aanleiding
De verkiezing van de schoolraad - geleding ouders.
Verwijzend naar de mail d.d 06/07/22  van de heer De Boitselier, directeur van de 
Gemeentelijke Basisschool Klavertje4, waarbij een aanpassing van het verkiezingsreglement 
schoolraad wordt doorgestuurd.

Regelgeving
Het decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad.
Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004: lokale participatie in het basis- en secundair 
onderwijs.

Feiten, context en argumentatie
Verwijzend naar de mail van de heer De Boitselier, directeur van de gemeentelijke basisschool 
Klavertje4, waarbij in bijlage een aanpassing van het verkiezingsreglement schoolraad wordt 
doorgestuurd. Er werden enkele inhoudelijke aanpassingen of toevoeging in het 
verkiezingsreglement aangebracht tov het vorige verkiezingsreglement.
In het basisonderwijs bestaat de schoolraad uit vertegenwoordigers van ouders, het personeel 
en de lokale gemeenschap.
De schoolraad wordt samengesteld hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de 
ouderraad en de pedagogische raad.
Ten laatste op 12 september 2022 stelt het college van burgemeester en schepenen een 
kiesbureau samen bestaande uit een afgevaardigde van het schoolbestuur en minstens twee 
afgevaardigden van de oudervereniging.
 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Art 1: Het verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders in de schoolraad van de 
Gemeentelijke Basisschool Klavertje4, waarvan de tekst in bijlage is gevoegd, wordt 
goedgekeurd.
Art 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere organisatie van 
deze verkiezingen.
Art 3: Het afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de directeur van de 
gemeentelijke basisschool.



Art 4: Dit besluit zal bekend worden gemaakt volgens de bepalingen van art. 285 en 286 van 
het decreet Lokaal Bestuur. De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgens 
de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur. 
Artikel 5: Na deze goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen zal het 
verkiezingsreglement ter goedkeuring voorgelegd worden op de gemeenteraad d.d. 29/08/2022.

Namens het College:
De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Burgemeester,
Stefaan Devleeschouwer

Voor éénsluidend afschrift,
Brakel, 9 augustus 2022
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