Schoolraad: jouw stem op school

Gevraagd: advies van de schoolraad


Starten we met speelse Franse lesjes in de lagere klassen?



Welk cateringbedrijf verzorgt de warme maaltijden?



Welke verbouwingen staan er op til?

Voor het schoolbestuur grote beslissingen neemt over de school en haar externe contacten, vraagt het
schriftelijk of mondeling advies van de schoolraad. Het bestuur moet de uiteindelijke beslissing motiveren.

Gezocht: een akkoord tussen schoolraad en schoolbestuur


Komt er in het schoolreglement een code tegen pesten?



Hoe financieren we de schoolreizen?



Kopen we een schoolbusje?



Hoe kan het CLB nog meer aanwezig zijn op school?



Hoeveel zullen ouders betalen voor drankjes en middagtoezicht?

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur en/of de directeur over dagdagelijkse problemen op school.
Ze proberen tot een akkoord te komen. Lukt dat niet, dan beslist de directeur of het schoolbestuur.

Wat broeit er nog op school?


Er komen klachten over te weinig toezicht aan de schoolpoort.



Een regel in het schoolreglement graag bijsturen.



Huiswerk in het weekend: niet meer voor de jongsten?

Wie in de schoolraad zit, mag zelf onderwerpen op de agenda plaatsen en advies geven aan het
schoolbestuur. Die moet binnen een bepaalde periode antwoorden.

Wie zit er in de schoolraad?
Ilse Debreyne en Tim Lauwyck zijn ouders. De ouderraad verkoos hen. In de schoolraad zitten minstens
twee ouders.
Juf Nancy Buyse en juf Griet Dierynck werken op de school. De personeelsleden van de school verkozen
hen via een geheime stemming. Ook voor hen zijn er minstens twee stoelen gereserveerd.
Stijn Lernout en Dirk Decuypere vertegenwoordigen de buurt. Door hun vroegere job en hun inzet in tal
van verenigingen zijn ze betrokken bij het schoolleven. De schoolraad vraagt hen om mee rond de tafel te
zitten.
Jos Depoortere is de directeur van de school. Hij is geen lid van de schoolraad maar woont wel de
vergaderingen bij. Hij geeft raad en informatie. De directeur kan nooit de voorzitter van de schoolraad zijn.
Daniël Vanheede zit in het schoolbestuur. De schoolraad nodigt hem uit op vergaderingen. Hij kan de
directeur als zijn vervanger aanstellen.
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