
 

www.sintlievensouders.be Actief lid worden pagina 1/2 

 

 

 
Wil jij een actief lid van het bestuur van de ouderraad van Sint Lievens worden? 

In ons huishoudelijk reglement staat dat de actieve leden van het bestuur van de ouderraad 
proberen het participatief klimaat op school te stimuleren. Moeilijke woorden om te zeggen dat 
we samenwerken om het gevoel van betrokkenheid in deze grote school te creëren zoals je dat in 
een kleine school kunt ervaren. Geen gemakkelijke zaak: de leden van het bestuur leren andere 
ouders beter kennen en discussiëren over wat er op school gebeurd en verbeterd zou kunnen 
worden. Grote beleidsbeslissingen zullen we waarschijnlijk heel weinig kunnen beïnvloeden, maar 
met vele kleine druppels kunnen langzaam de schoolkoers bijsturen. Als actieve leden hebben we 
een nauwer contact met de directie, omdat we direct met de directie kunnen discussiëren op de 
vergaderingen van het bestuur waar de directie uitgenodigd wordt. De directie heeft op die 
manier de kans om met ouders van gedachten te wisselen. Enkele van de leden van het bestuur 
nemen deel aan de schoolraad, waar we dan adviezen formuleren.  
Door onze werking maken we het leven op school aangenamer voor het personeel, voor de 
leerlingen en voor de ouders. 
 
 
Het huishoudelijk reglement vat onze 4 kerntaken als volgt samen 

- Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten;  

- Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;  

- Onze school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden;  

- Inspraak van ouders in het schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de 

schoolraad te adviseren 

 
 
Hoe word je lid van de ouderraad? 

- Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school, is automatisch lid van de 

ouderraad.  

- Wil je af en toe eens meehelpen in de school, dan kan je eenvoudig je e-mail opgeven aan 

de actieve leden. Actieve leden zullen je contacteren als er activiteiten zijn, waar helpende 

handen nodig zijn. 

- Wil je deelnemen in het bestuur van de ouderraad, geef je naam dan op aan de actieve 

leden en we nodigen je uit op de vergadering (zie hieronder) 

- Wil je in de schoolraad zetelen, dan dien je verkozen te worden. Er zijn in onze school twee 

schoolraden: één voor het kleuter/lager en één voor het secundair. Er zijn twee maal 3 

plaatsen in deze schoolraden voor de ouders voorzien. Als het je interesseert, geef dit dan 

ook door aan de actieve leden, wij contacteren je dan als eer vacature komt in de 

schoolraad. 
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Hoeveel tijd ga je investeren als actief lid van de ouderraad? 

Er wordt maandelijks een vergadering gepland, op een avond in de week en die duurt ongeveer 3 
uur. We bespreken op deze vergaderingen de te organiseren activiteiten, duiden een 
verantwoordelijke aan en verdelen de taken. Als er problemen gesignaleerd worden, worden die 
aan de vertegenwoordigers van de schoolraad meegegeven zodat zij dit met directie kunnen 
bespreken. Enkele keren per jaar komt de directie naar de vergadering en bespreken de hete 
hangijzers in de school. En natuurlijk kletsen de dames af en toe of netwerken de heren, wat op 
het zelfde neer komt . 
 
 
Wat kunnen we als actieve leden van de ouderraad en wat niet? 

• Advies geven en ideeën formuleren aan de school 

NIET: het schoolbeleid bepalen. De school is gebonden aan richtlijnen die zij van buiten de 
school krijgen (bv ministerie van onderwijs, LOP??) De directie dient deze richtlijnen te 
volgen maar bepaalde zaken kunnen zij interpreteren en daar zijn de beschouwingen van 
de ouders zeker waardevol. 

• Helpende handen 

NIET: de school infrastructuur onderhouden, daarvoor zorgt een hele afdeling logistiek 
fulltime voor binnen de school 

• Duidelijk gevoel krijgen voor wat niet duidelijk is voor de ouders 

NIET: toelichten wat alles betekent, wat er in het schoolgebeuren reilt en zeilt. We kunnen 
de onduidelijkheden alarmeren aan de directie en dan kan de directie zorgen dat er beter 
over gecommuniceerd wordt. 

 

Het Ouderraad bestuur 
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