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Inleiding
Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van de
school. Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een advies te
formuleren. In deze brochure brengen we alle informatie samen die je nodig hebt om aan de
slag te gaan in de schoolraad.
Als je vragen hebt, stel ze dan meteen aan de directeur of de voorzitter van de schoolraad. Wil
je een vraag liever aan ons stellen? Mail dan naar verkiezingschoolraad@g-o.be.

1. Wat doet de schoolraad? Wie zit erin? Wie wordt verkozen?
De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan.
Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de
school reilt en zeilt, welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere
advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.
Personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen (SO) en vertegenwoordigers uit
de sociale, economische en culturele milieus maken deel uit van de schoolraad.
Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen.
De leden van de schoolraad kunnen we onderverdelen in 4 groepen:
-

3 ouders
3 personeelsleden
2 leerlingen (SO1)
2 leden uit de lokale gemeenschap2 (bv. de plaatselijke middenstandsvereniging,
theatergroep, sportclub,…)

Elk lid van de schoolraad heeft één stem.
De directeur is ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad. De directeur mag niet
meestemmen. Hij kan wel advies geven aan de leden van de schoolraad.

1

In het buitengewoon secundair onderwijs oordeelt de directeur in overleg met de pedagogische raad over de
opportuniteit van een of meer leerlingen in de schoolraad, rekening houdend met de mogelijkheden en de
draagkracht van de leerlingen. De vertegenwoordiging van leerlingen in de schoolraad in het buitengewoon
secundair onderwijs is alleen verplicht voor scholen met opleidingsvorm 4.
2

Officieel noemt de groep lokale gemeenschap “het lokale sociale, economische of culturele milieu”
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De schoolraad is dus als volgt samengesteld:

+
3 ouders

+

+

3 personeelsleden

2 leden
uit de lokale
gemeenschap

+
2 leerlingen
SO

directeur
(enkel
advies)

De drie ouders en de drie personeelsleden worden voor een periode van vier jaar verkozen
door middel van officiële verkiezingen, georganiseerd door de directeur van de school.
-

De ouders blijven lid van de schoolraad, ook als hun kinderen intussen de school
verlaten hebben.
De personeelsleden zijn geen lid meer van de schoolraad wanneer ze niet meer werken
op de school waar ze werden verkozen als vertegenwoordiger van het personeel.
De leerlingen zijn geen lid meer van de schoolraad, als ze de school verlaten hebben.

De twee leden van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd uit de ingezonden
kandidaturen door de ouders of meerderjarige cursisten en de personeelsleden.
De twee leerlingen worden aangewezen door de leerlingenraad of verkozen door alle leerlingen
van de school. Meer informatie volgt in hoofdstuk 2.
Bij de aanvaarding van hun mandaat ondertekenen de leden de volgende documenten:
-

de verklaring van gehechtheid aan het GO!
de neutraliteitsverklaring
het pedagogisch project van het GO! (PPGO!)
een verklaring dat het lid zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt (zie
hoofdstuk 3, stap 3)

Wat als iemand geen deel meer kan uitmaken van de schoolraad?
-

-

-

Een ouder of een personeelslid
o De eerste kandidaat die niet gekozen is (de eerste opvolger) zal gevraagd
worden of hij/zij in de schoolraad wil zetelen.
o Indien er geen opvolgers zijn, moet men voor de open plaats nieuwe
verkiezingen houden binnen de groep waar de open plaats zich bevindt (de
ouders/meerderjarige cursisten of de personeelsleden). Men moet de
verkiezingen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen het jaar organiseren.
Een gecoöpteerd lid
o De groep van de ouders/meerderjarige cursisten en van de personeelsleden wijst
een nieuwe kandidaat aan.
Een leerling
o Als de leerlingenraad een vertegenwoordiger aangeduid heeft, mag de
leerlingenraad een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden.
o Als de vertegenwoordiger van de leerlingen gekozen werd door verkiezingen,
wordt de eerste kandidaat die niet gekozen was (de eerste opvolger) gevraagd
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om lid te worden van de schoolraad. Indien er geen opvolgers beschikbaar zijn,
moeten er binnen het jaar nieuwe verkiezingen georganiseerd worden.
De werking van de schoolraad in het GO! werd vastgelegd in het bijzonder decreet betreffende
het gemeenschapsonderwijs (zie bijlage). De werking van de schoolraad in de andere netten
wordt geregeld in het participatiedecreet. Een schoolraad in het GO! verschilt dus op sommige
punten van die in een ander net.

2. Lid worden van de schoolraad via verkiezingen
De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het
volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, waar de schoolraad voor een periode
van twee jaar wordt verkozen.
Stap 1: Het kiesbureau wordt samengesteld.
Op elke school waar er een schoolraad is, wordt er een kiesbureau samengesteld.
-

-

Het kiesbureau bestaat uit ten minste drie personen. Er mogen hoogstens vijf personen
deel van uitmaken, de voorzitter inbegrepen.
De voorzitter van het kiesbureau is de directeur van de school
De voorzitter wijst de leden van het kiesbureau aan. De leden moeten zowel gekozen
worden uit het personeel als uit de ouders die lid zijn van de ouderwerking van de
school (indien er geen ouderwerking is, mag de voorzitter ouders vragen van leerlingen
van de school) en de leerlingen van de school.
Het kiesbureau neemt de organisatie van de verkiezingen op zich.
Het kiesbureau zorgt ervoor dat de stemming geheim verloopt.

Stap 2: Alle mogelijke kiezers (onder meer de leerlingen van de school) krijgen een brief over
de verkiezingen van de schoolraad waarin men hen ook vraagt om zich kandidaat te stellen.
Er wordt dus een oproep gedaan om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen van de
schoolraad. In die brief staat ook hoe je jouw kandidatuur moet indienen. Verder staat de
volgende informatie in de brief:
-

De samenstelling van de schoolraad (zie 1. Wat is de schoolraad?).
De datum tegen wanneer de kandidatuur moet ingediend zijn (zie model van
kandidaatstelling op de website van het GO!).
De manier waarop men inzage geeft in de lijsten van kiezers en potentiële kandidaten
voor de schoolraad.
De periode waarin de verkiezingen worden gehouden.

Indien je lid wil worden van de schoolraad is het nu het moment om je kandidaat te stellen.
Indien je niet goed weet hoe je moet kandideren, vraag hulp aan de directeur!
Als er tegen de indiendatum te weinig kandidaten voor de beschikbare plaatsen van de
schoolraad, moet het kiesbureau een nieuwe oproep lanceren. De kandidaten die zich reeds
hadden aangemeld, moeten zich niet opnieuw inschrijven.
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Stap 3: Goedkeuring van de kandidaturen
Het kiesbureau onderzoekt of jouw kandidatuur geldig is. Als je kandidatuur niet geldig is,
brengt de voorzitter van het kiesbureau je daarvan onmiddellijk op de hoogte via een
aangetekende brief met vermelding van de reden.

Stap 4: Het kiesbureau maakt de kiezerslijsten op.
Het kiesbureau maakt de kiezerslijsten op en stelt die ter beschikking voor iedereen die zo’n lijst
wil inkijken. De wet op de privacy laat echter niet toe om de kiezerslijst te kopiëren of over te
schrijven.

Stap 5: Het kiesbureau stelt de kandidatenlijst op.
Indien het aantal kandidaten voor een bepaalde geleding gelijk is aan het aantal mandaten van
deze geleding, worden die door het kiesbureau automatisch verkozen verklaard.
Zijn er meer kandidaten dan het aantal mandaten, dan gaat men over tot verkiezingen.
Het kiesbureau stelt de kandidatenlijst op.
-

De lijst wordt opgemaakt in alfabetische volgorde.
De voorzitter van het kiesbureau stuurt de lijst op naar alle kandidaten en legt ze ter
inzage klaar in alle vestigingsplaatsen waar de schoolraad verkozen moet worden.

Stap 6: De kandidaten mogen ieder één keer en in dezelfde omstandigheden zichzelf en hun
visie voorstellen aan de kiezers.
Heb je een duidelijke mening over de schoolraad? Wil je inzetten op bepaalde standpunten
waar de schoolraad rond werkt? Laat je stem horen! Maak gebruik van deze kans om de
kiesgerechtigden enthousiast te maken over je goede bedoelingen!
De school kan bijvoorbeeld een gespreksnamiddag organiseren, een folder meegeven met een
tekst van elke kandidaat, de kandidaten voorstellen op smartschool etc.

Stap 7: De verkiezing
Alle kiezers krijgen opnieuw een oproep om te stemmen en een stembiljet. Bij dit stembiljet is
ook de kandidatenlijst gevoegd. De stemming is geheim.
Wat moet je doen om een geldige stem uit te brengen?
-

Stem maximaal op zoveel kandidaten als er mandaten te begeven zijn. Breng jouw stem
uit door het stemvak aan te kruisen dat naast de lijst van kandidaten staat gedrukt.
Bezorg jouw stembiljet terug aan de school.

Wat mag je niet doen als je een geldige stem wil uitbrengen?
-

Geen stemvakjes aankruisen. Een blanco stem is een ongeldige stem.
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-

Meer kandidaten aankruisen dan er mandaten zijn.
Uw stembiljet herkenbaar maken. Een stem moet altijd geheim blijven. Je mag er
bijvoorbeeld je naam niet op noteren.

Heb je een foutje gemaakt of is het stembiljet niet goed leesbaar, dan kan je bij de voorzitter
van het kiesbureau een nieuw stembiljet krijgen. Je moet dan jouw onbruikbaar stembiljet
ongeldig maken door alle kandidaten aan te kruisen en afgeven aan de voorzitter.
Stap 8: Wie is er verkozen?
De kandidaten worden gerangschikt volgens het aantal stemmen dat ze behaald hebben. De
kandidaat met het hoogste aantal stemmen staat bovenaan, de kandidaat met het laagste
aantal stemmen onderaan. De best gerangschikte kandidaten, diegenen met het hoogste aantal
stemmen, krijgen een zitje in de schoolraad. De overige kandidaten die ten minste één stem
behaald hebben, worden genoteerd als opvolgers. Zij worden opgeroepen in volgorde van hun
rangschikking. Zoiets kan gebeuren als een rechtstreeks verkozen lid, moet afhaken.
Uitzonderlijk!
Zijn er twee kandidaten met evenveel stemmen en gaat het om het laatste zitje, dan krijgt de
jongere kandidaat voorrang op de oudere kandidaat.
Meer details kan je vinden in het kiesreglement voor de schoolraden van het GO! (zie bijlagen
achteraan).

3. Hoe kan je als leerling lid worden van de schoolraad?
Als leerling zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan de schoolraad:
-

via aanwijzing door de leerlingenraad

-

via verkiezingen

3.1 Deelnemen aan de schoolraad via aanwijzing door de leerlingenraad
Als er op jouw school een leerlingenraad aanwezig is, kan de leerlingenraad zelf in haar
huishoudelijk reglement vastleggen op welke wijze leerlingen afgevaardigd worden in de
schoolraad.
De leerlingenraad kiest twee vertegenwoordigers uit haar leden die de leerlingen
vertegenwoordigen in de schoolraad. Zij bepalen zelf op welke manier ze hun
vertegenwoordigers aanduiden en op welke manier deze vertegenwoordigers opgevolgd
moeten worden. Deze aanpak moeten worden beschreven in het huishoudelijk regelement
zodat het voor iedereen duidelijk is. Als de leerlingenraad op jouw school zo werkt, moet je dus
eerst lid worden van de leerlingenraad om ook te kunnen deelnemen aan de schoolraad.
De leerlingenraad beslist om niet zelf twee vertegenwoordigers aan te duiden. De leerlingen
worden dan rechtstreeks verkozen door en uit de leerlingen via verkiezingen georganiseerd
door de school.
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3.2 Deelnemen aan de schoolraad via verkiezingen
Er worden verkiezingen georganiseerd als er op jouw school geen leerlingenraad is of als de
leerlingenraad geen gebruik maakt van de mogelijkheid om deze leerlingen zelf aan te wijzen.
(Zie 2 Deelnemen aan de schoolraad via verkiezingen)

4. Werking van de schoolraad
Het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs geeft aan dat elke schoolraad een
huishoudelijk reglement moet opstellen. Een huishoudelijk reglement is eigenlijk het boekje met de
spelregels van de schoolraad. Het zorgt voor een goede en vlotte werking.
Schoolraden moeten niet vanuit het niets een huishoudelijk reglement opstellen. Ze krijgen daarbij hulp
van de centrale diensten van het GO!. Die hebben een model huishoudelijk reglement opgesteld (zie
bijlage 1) dat alle schoolraden kunnen overnemen. Dit model is perfect afgestemd op het bijzonder
decreet. Er staat alles in wat de schoolraad nodig heeft.
Een nieuw samengestelde schoolraad kiest een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. De
voorzitter kan enkel worden gekozen uit de groep van ouders/meerderjarige cursisten of uit de groep
van gecoöpteerde leden van de schoolraad.
De taken
-

De voorzitter
o
opent en sluit de vergadering;
o
leidt de discussies en gesprekken;
o
stelt in overleg met de directeur de agenda op;
o
nodigt de leden uit voor de vergadering;
o
bereidt de vergadering voor;
o
ondertekent de adviezen en het verslag van de vergadering, samen met de
secretaris;
o
ondertekent de beslissingen van de schoolraad.

-

De ondervoorzitter
o
vervangt de voorzitter indien die niet aanwezig kan zijn op de vergadering van
de schoolraad.

-

De secretaris
o
maakt het schriftelijk verslag van de vergadering;
o
zet de adviezen en beslissingen van de schoolraad op papier;
o
ondertekent samen met de voorzitter de adviezen en het verslag van de
vergadering;
o
ondertekent samen met de voorzitter de beslissingen van de schoolraad.

Er wordt aangeraden dat de schoolraad minstens vier keer per jaar samenkomt. In de uitnodiging deelt
men ook al de agenda van de vergadering mee.
Je kan zelf aan de voorzitter vragen om een vergadering van de schoolraad te organiseren als:
Ten minste één derde van de stemgerechtigde leden (ouders/meerderjarige cursisten,
personeelsleden, gecoöpteerde leden, leerlingen) een verzoek indient bij de voorzitter;
De directeur van de school of de algemeen directeur van de scholengroep een verzoek
indient bij de voorzitter;
Ten minste de helft van de personeelsleden van de school een verzoek indient bij de
voorzitter;
De raad van bestuur van de scholengroep een verzoek indient bij de voorzitter;
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-

De leerlingenraad of de ouderraad van de school een verzoek indient bij de voorzitter.

Elk verzoek aan de voorzitter van de schoolraad om een vergadering te organiseren moet schriftelijk
zijn. Er moet een reden gegeven worden waarom de schoolraad bij elkaar moet komen.
Je moet ook een mogelijke agenda van de schoolraad meegeven. Je kan uiteraard enkel een extra
vergadering van de schoolraad vragen over thema’s die in de schoolraad aan bod kunnen komen.
De voorzitter stelt de agenda van de schoolraad op in overleg met de directeur. De oudervereniging, de
leerlingenraad en het personeel worden op de hoogte gebracht van de agenda. Zo kunnen belangrijke
agendapunten bespreken en hun vertegenwoordigers in de schoolraad informeren over hun mening
over een bepaald onderwerp. Tijdens de vergadering kunnen er geen agendapunten meer worden
toegevoegd, behalve als elk lid van de schoolraad ermee instemt om een extra agendapunt te
bespreken. De vergadering volgt de agenda en je mag enkel aanwezig zijn als je lid bent.
De schoolraad kan slechts geldig adviseren of beslissen als meer dan de helft van de stemgerechtigde
leden (meer dan 4 personen) aanwezig is. Er kan dan rond een bepaald agendapunt een advies of een
beslissing geformuleerd worden.
Dat gebeurt bij gewone meerderheid (de helft + één).
Onthoudingen, ongeldige of blanco stemmen worden niet bij de meerderheidsstemmen gerekend. Er
moeten dus effectief vijf leden van de schoolraad positief over een bepaald advies of een bepaalde
beslissing geoordeeld hebben.
Er kan een geheime stemming gehouden worden op verzoek van de voorzitter of op verzoek van ten
minste drie leden van de schoolraad.
De schoolraad kan ook op eigen initiatief een advies geven aan de directeur van de school, de algemeen
directeur en de raad van bestuur van de scholengroep. Pas op: de schoolraad kan enkel een advies
geven over de onderwerpen waarvoor hij bevoegd is.
De secretaris maakt van iedere vergadering een verslag en bezorgt dit zo vlug mogelijk aan de leden. Het
moet worden goedgekeurd door de schoolraad. Indien een lid wil dat zijn mening duidelijk in het verslag
wordt genoteerd, mag dat niet geweigerd worden.
De adviezen of beslissingen moeten binnen de drie werkdagen schriftelijk worden bezorgd aan de
directeur van de school. Indien het gaat om adviezen aan de algemeen directeur en de raad van bestuur,
moet ze ook schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Het personeel, de ouderraad en de
leerlingenraad worden ook op de hoogte gebracht van de adviezen en beslissingen van de schoolraad.
Belangrijk!
De directeur, de algemeen directeur en de raad van bestuur van de scholengroep nemen ook
beslissingen over onderwerpen waar de schoolraad advies over kan geven. Zij zijn dan verplicht om
effectief ook advies aan de schoolraad te vragen. Als zij een dergelijk verzoek indienen bij de voorzitter
van de schoolraad, moet de schoolraad binnen de 21 dagen een advies formuleren. Heeft de schoolraad
geen advies geformuleerd, dan kan men vrij beslissingen nemen. Het is dus belangrijk om deze
adviesvragen tijdig te bespreken. Dan kan er rekening gehouden worden met de mening van de
schoolraad!
Het is belangrijk dat iedereen binnen de school de verslagen, adviezen en beslissingen van de
schoolraad kan inkijken. De leerlingenraad, de ouderraad en het personeel hebben het recht om deze
documenten in te kijken. Daarom moeten deze documenten vijf jaar lang bewaard worden op het
secretariaat van de school.
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5. De schoolraad en zijn bevoegdheden
De schoolraad is een advies- en overlegorgaan. De bevoegdheden van de schoolraad zijn dan ook vooral
gericht op advies en overleg. Wat is het verschil tussen advies en overleg?
Een advies is een document waarin de schoolraad zijn mening geeft aan de directeur van de school, de
algemeen directeur of de raad van bestuur van de scholengroep. Het is een met argumenten
onderbouwde mening van de schoolraad over een bepaald onderwerp. De schoolraad kan zelf ook op
eigen initiatief een advies geven aan de directeur van de school, de algemeen directeur of de raad van
bestuur van de scholengroep.
Een overleg is een interactief gesprek tussen de directeur van de school en de schoolraad. De
schoolraad kan ook enkele vertegenwoordigers sturen. Het overleg kan plaatsvinden tijdens de
schoolraad; dan wordt dit opgenomen in het verslag. Het overleg kan ook op een ander moment
gevoerd worden. Er wordt dan een apart verslag van gemaakt dat op de volgende schoolraad
voorgelegd moet worden.
De betekenissen van ‘advies’ en ‘overleg’ zijn van belang voor het verdere verloop van dit hoofdstuk.
4.1. Advies aan de directeur
De schoolraad kan over de volgende punten advies uitbrengen aan de directeur.

De algemene organisatie van de school
-

-

-

Welk type van school willen we zijn? Een traditionele school of een methodeschool?
Op welke manier wordt de schooltijd praktisch ingedeeld? Wanneer beginnen de lessen,
wanneer eindigen de lessen? Wanneer zijn er pauzes? ...
Hoe ziet de activiteitenkalender eruit? Wanneer vindt het schoolfeest plaats? In welke
periode worden de oudercontacten georganiseerd? Houdt de school evaluatieperiodes
voor of na de kerstvakantie?...
Op welke manier betrekken we de ouderraad, de leerlingenraad en de pedagogische raad
bij de schoolraad? Hoe kunnen we goed samenwerken? Hoe kunnen we de leerlingenraad,
ouderraad en pedagogische raad helpen?
Hoe verloopt de samenwerking met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)?
Wat biedt de school aan buiten het onderwijs? Kunnen de leerlingen een warme maaltijd
krijgen? Is er huiswerkbegeleiding? ...
Hoe betrekt de school vrijwilligers bij het schoolgebeuren?
Welk inschrijvingsbeleid voert de school?
Welke infovergaderingen organiseert de school? (maximumfactuur, evaluatiebeleid,
leefregels, ...)

De werving van leerlingen of cursisten
-

Wat doet de school om nieuwe leerlingen te bereiken? (huisbezoeken, openschooldagen,
...)
Past de manier van de school om nieuwe leerlingen te bereiken in de algemene visie van de
school?
Moeten we nieuwe acties bedenken?
Zijn er nog acties nodig?
Kunnen we met andere scholen van de scholengroep samenwerken?
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De organisatie van extra muros en parascolaire activiteiten
Een activiteit extra muros is een activiteit die voor één of meer dagen buiten de schoolmuren
georganiseerd wordt. Het maakt volledig deel uit van het officiële lessenrooster en van het leerproces
van de leerling. Het is een leeractiviteit die leerlingen dicht bij het maatschappelijk gebeuren brengt en
waar ze veel van kunnen opsteken. Het zijn ook niet zomaar uitstapjes, maar een volwaardig alternatief
voor het normale lessenaanbod. Bijvoorbeeld:
o
een geïntegreerde werkperiode (GWP)
o
een didactische (onderwijzende) uitstap
o
een uitwisselingsproject
o
...
Hoe kan de schoolraad daaraan meewerken?
o
advies geven over de planning van activiteiten extra muros
o
nieuwe activiteiten extra muros voorstellen
o
advies geven over de kostprijs van de activiteiten extra muros
o
...
Parascolaire activiteiten worden georganiseerd door de school of in samenwerking met de school na de
schooltijd, in het weekend of in de vakantie. Ze maken geen deel uit van de officiële schooltijd, maar
worden uiteraard wel aan de leerlingen aangeboden. Bijvoorbeeld:
o
theater- of museumbezoek voor geïnteresseerden
o
een naschoolse sportactiviteit
o
een eindejaarsreis (6de jaar secundair onderwijs)
o
sneeuwklassen in de vakantie
o
...
Waarover kan de schoolraad adviseren?
o
over welke parascolaire activiteiten er eventueel georganiseerd kunnen worden
o
over het kostenplaatje
o
...

Het schoolbudget
Het schoolbudget staat voor alle centen die de school krijgt om een heel schooljaar goed te kunnen
werken. Toch kan de schoolraad niet zomaar advies geven over het hele schoolbudget. Er zijn veel vaste
kosten die vooraf al van het schoolbudget worden afgetrokken. De scholengroep waartoe de school
behoort krijgt een groot budget. Dat budget wordt verdeeld over de verschillende scholen van de
scholengroep. Allerlei vaste en onvermijdbare kosten worden ervan afgetrokken. Wat overblijft is het
budget waar de directeur zelf mee aan de slag kan. Het is over dit resterende budget dat de schoolraad
advies kan geven.
Mogelijke adviezen:
aankoop didactisch materiaal (lesmateriaal)
aankoop verbruiksmaterialen (papier, pennen, ...)
mogelijkheid om door leerlingen van het TSO/BSO gemaakte producten te verkopen:
drukken van papierwaren, fabriceren van houtproducten,...
...
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Het schoolwerkplan
Het schoolwerkplan dient om de school voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. De school baseert
het schoolwerkplan op het PPGO! (pedagogisch project van het GO!) De school kan zelf beslissen welke
doelstellingen van het PPGO! ze wil bereiken. Ze bespreekt dit met de ouders/meerderjarige cursisten,
de leerlingen en het personeel. Samen proberen ze de gekozen doelstellingen te bereiken. Het
schoolwerkplan geeft ook aan op welke manier de school de sociaaleconomische en culturele omgeving
bij het schoolgebeuren betrekt. (de lokale gemeenschap)
De schoolraad kan advies uitbrengen over het schoolwerkplan aan de directeur.
4.2. Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur
De schoolraad kan over de volgende punten advies uitbrengen aan de raad van bestuur en de algemeen
directeur van hun scholengroep.

De toewijzing van het mandaat van directeur
In het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs staat ‘de toewijzing van het mandaat
van directeur’. Aangezien het GO! niet met mandaten werkt voor directies, is dit niet volledig correct.
Het is het juister om te spreken over het profiel van de directeur. Men kan dus adviseren wat de
directeur moet kennen en kunnen.

De programmatie van het studieaanbod
Onder studieaanbod verstaan we de verschillende opleidingen die je kan volgen in de school. Leerlingen
kunnen bijvoorbeeld kiezen voor talen, wiskunde, houtbewerking, bouw,...
Advies over:
-

de haalbaarheid van de organisatie van het studieaanbod
past een nieuwe studierichting bij het algemeen profiel en de visie van de school?
welke nieuwe studierichting hebben we nodig om de school een nieuwe impuls te
geven?
het studieaanbod van de school binnen de scholengroep:
o
kunnen we studierichtingen aanbieden aan leerlingen die nog niet in de
buurt of in de scholengroep aanwezig zijn?
o
sluiten de studierichtingen op onze school aan bij studierichtingen van
andere scholen? (Bijv.: School A heeft wel moderne talenwetenschappen maar geen moderne talen-wiskunde, maar school B
heeft dat wel)
o
hebben we te veel studierichtingen die er op andere scholen ook zijn en
waar in onze school te weinig vraag naar is?
o
...

De schoolinfrastructuur
De schoolraad kan ook advies geven over de schoolinfrastructuur. (klaslokalen, toiletten, speelplaats,
werkruimtes,…) We hebben het dan niet over kleine werken of over kleine herstellingen. Mogelijke
onderwerpen voor advies:
grote verbouwingen
extra sanitaire blokken bijbouwen
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-

een nieuw schoolgebouw optrekken (om een oud gebouw te vervangen of om bij te
bouwen omdat het aantal leerlingen sterk toegenomen is)
speerpunten van de school op het vlak van schoolinfrastructuur
...

De organisatie van het leerlingenvervoer
-

advies over de beschikbare plaatsen voor leerlingen
de algemene organisatie van het leerlingenvervoer:
o
Wanneer komt de schoolbus langs?
o
Op welke tijdstippen rijdt de schoolbus?
o
...
Hoe kunnen we met anderen samenwerken voor het leerlingenvervoer?
(Opgelet: de schoolraad kan enkel advies geven binnen de wetgeving van het leerlingenvervoer. Zorg er
dus voor dat je vooraf die wetgeving bij de scholengroep opvraagt. Zo kan je zinvol en nuttig advies
geven.)

4.3. Overleg met de directeur
De schoolraad kan over de volgende onderwerpen in overleg gaan met de directeur.

Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het
lestijdenpakket
Het lestijdenpakket bestaat uit alle lesuren die de school krijgt. Het wordt berekend op basis van het
totaal aantal leerlingen van de school, het aantal leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, het
aantal leerlingen die thuis geen Nederlands spreken enzovoort. De school verdeelt de lesuren over de
leerkrachten. De meeste lesuren zullen gebruikt worden om het verplichte basisaanbod aan onderwijs
te organiseren. De enkele lesuren die er dan soms overblijven, kunnen een speciale bestemming krijgen.
Kleinere klasjes, meer uren voor zorg, een extra leerkracht lichamelijke opvoeding,...
Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:
de verdeling van beschikbare lestijden:
o
het overdragen van lestijden van de ene naar de andere onderwijsvorm
(bv. binnen één school van ASO naar TSO)
o
het opsparen van lestijden in het ene schooljaar om ze het volgende
schooljaar te gebruiken
o
het overdragen van lestijden naar een andere school binnen de
scholengroep
o
het ontvangen van lestijden van een andere school binnen de
scholengroep
o
...
wijze waarop lesopdrachten aan leerkrachten worden toegewezen
wijze waarop GOK-uren worden aangewend (GOK: Gelijke onderwijskansen)
wijze waarop ICT-uren worden aangewend
de taak en lestijden van de zorgcoördinator(s)
...
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De organisatie van niet-lesgebonden opdrachten
Niet-lesgebonden opdrachten zijn taken van het schoolteam die niets te maken hebben met de
onderwijstaken.
de organisatie van het toezicht
de organisatie van kinderopvang voor en na de schooluren
...

Welzijn en veiligheid op school
-

-

bespreking van het veiligheidsplan van de school
bespreking van het preventieplan van de school
o
verkeersveiligheid aan de school
o
anti-drugbeleid
o
anti-rookbeleid
o
...
jaaractieplan rond welzijns- en veiligheidsthema’s op school
...

Het schoolreglement
De overheid bepaalt dat er een schoolreglement moet zijn dat de relaties tussen ouders, school en
leerlingen regelt.
Nog voor de inschrijving van hun kind(eren) moeten de ouders over het schoolreglement geïnformeerd
worden. De leerling wordt pas ingeschreven nadat de ouders met het schoolreglement hebben
ingestemd.
Het schoolreglement geeft de wederzijdse rechten en plichten weer van leerlingen, ouders en school. Er
zijn bijvoorbeeld veel praktische zaken die via het schoolreglement geregeld worden: afspraken rond
kledij, op tijd op school komen, de kosten die aan de ouders worden aangerekend,...
Het schoolreglement is een belangrijk document.
De directeur stelt het schoolreglement voor op de schoolraad en gaat in overleg met de leden van de
schoolraad. Als het overleg positief verloopt, legt de directeur het schoolreglement voor aan de raad
van bestuur van de scholengroep. De raad van bestuur kan dan het schoolreglement bekrachtigen.

6. Recht op informatie en recht op inzage in documenten die het
schoolleven beïnvloeden
De schoolraad heeft recht op informatie. De leden kunnen informatie vragen over beslissingen van de
directeur en van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden. De vraag om informatie moet
binnen een redelijke termijn beantwoord worden.
Er moet geen informatie gegeven worden als
-

de vraag kennelijk onredelijk is;
de vraag betrekking heeft op documenten die onvolledig zijn;
de gegevens volgens een wet of een decreet onder de geheimhoudingsplicht vallen;
de informatie persoonlijk is. Dit kan wel als de betrokkene ermee instemt;
het over documenten gaat die een strafsanctie, een administratieve sanctie of een
tuchtmaatregel bevatten;
het gaat over documenten die in vertrouwen aan de directeur of scholengroep gegeven zijn.
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7. Informatieplicht en communicatie
De schoolraad informeert de personeelsleden, ouders/meerderjarige cursisten en leerlingen over zijn
werkzaamheden op de volgende manier: via website/ad valvas/schoolkrant, …
De schoolraad zorgt ervoor dat de personeelsleden, leerlingen en ouders weten wie hen
vertegenwoordigt in de schoolraad en op welke manier zij hen kunnen contacteren.

8. Beslissingen van de schoolraad
De schoolraad is vooral een advies- en overlegorgaan. Echte beslissingen worden er bijna niet genomen.
Enkel over de volgende zaken kan de schoolraad zelf een beslissing nemen:
-

het aanstellen van een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (zie 3. Werking van
de schoolraad)

-

het samenvoegen van schoolraden

-

het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement

Er is een procedure uitgewerkt die het samenvoegen van schoolraden regelt. Deze wordt zelden
toegepast. Gebeurt dit toch, dan helpen we je verder.
o

Vrijwillig samenvoegen van schoolraden
Als twee schoolraden na hun verkiezing en samenstelling of in de loop van hun
mandaatperiode één schoolraad willen vormen, volstaat het dat beide schoolraden
dit beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

o

Verplicht samenvoegen van schoolraden
Indien schoolraden moeten worden omgevormd tot één schoolraad, bijvoorbeeld bij
een fusie van twee scholen, waardoor één van beide scholen ophoudt te bestaan, zal
de in dienst blijvende directeur de samenvoeging van de twee schoolraden
organiseren.

9. FAQ
Kan een gedetacheerd personeelslid stemgerechtigd lid van de schoolraad blijven of worden?
Het begrip ‘tewerkstelling’ wordt omschreven in artikel 1, §1 van het kiesreglement voor de schoolraden
(‘plaats van tewerkstelling: de school of de scholen waaraan een personeelslid geaffecteerd, aangesteld,
aangewezen of door een arbeidsovereenkomst verbonden is’). Een gedetacheerd personeelslid is
geaffecteerd. Dit personeelslid is dus nog tewerkgesteld in de school. Een gedetacheerd personeelslid
kan bijgevolg stemgerechtigd lid van de schoolraad blijven of worden.
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Mag een ouder, waarvan één of meerdere kinderen naar het gesubsidieerd onderwijs gaan, (blijven)
zetelen in de schoolraad?
Artikel 7, §3 van het BDGO bepaalt dat de leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders, hun
mandaat voltooien, ook nadat hun kinderen de school verlaten hebben. Artikel 9 van het BDGO voorziet
ook geen onverenigbaarheid voor deze situatie.

Wat te doen wanneer het mandaat van een gecoöpteerd lid van de schoolraad vrijkomt in de loop van
de mandaatperiode?
Wanneer een gecoöpteerd lid zelf ontslag neemt, in de manifeste onmogelijkheid verkeert om zijn
mandaat te voleindigen of in een toestand van onverenigbaarheid komt, kan een mandaat vrijkomen. Zo
snel als mogelijk en uiterlijk binnen het jaar moet dan een vervanger worden gecoöpteerd. Deze nieuwe
coöptatie gebeurt door de rechtstreeks verkozen leden naar keuze uit de zogenaamde ‘potentiële
opvolgers’ of uit andere personen uit de lokale sociale, economische of culturele milieus. Met
‘potentiële opvolgers’ worden die personen bedoeld die zich bij de eerste samenstelling van de
schoolraad kandidaat hadden gesteld voor coöptatie, maar die bij de coöptatie niet door de rechtstreeks
verkozen leden in de rangschikking werden opgenomen. Bij vervanging van een gecoöpteerd lid moet
dus bijvoorbeeld geen oproep tot kandidaatstelling worden gedaan en moet evenmin een
kandidatenlijst worden opgesteld. Indien de rechtstreeks verkozen leden dit wensen, kan dit nochtans
wel gebeuren. De raad van bestuur bepaalt dan de termijnen van de opeenvolgende
coöptatieverrichtingen. Indien de rechtstreeks verkozen leden niet tot een akkoord komen en indien dus
tot een stemming moet worden overgegaan gebeurt dit volgens de procedure voorzien in het
kiesreglement. Van de coöptatieverrichtingen moet geen proces-verbaal worden opgemaakt. Er kan ook
geen bezwaarschrift worden ingediend. Vooraleer het lidmaatschap van de schoolraad te kunnen
opnemen moet het nieuwe lid het lidmaatschap aanvaarden. Bij aanvaarding van het lidmaatschap
ondertekent het lid de verklaring van gehechtheid aan GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
(formulier KR8), de neutraliteitsverklaring (formulier KR9), het pedagogisch project van het GO!
(formulier KR10) en een verklaring dat het zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals
bepaald in artikel 9 van het BDGO (formulier 11). De directeur legt zo vlug mogelijk de lijst met de
gewijzigde samenstelling van de schoolraad ter inzage in alle vestigingsplaatsen van de school, stuurt ze
naar de raad van bestuur waaronder de school ressorteert evenals naar de voorzitter van de Raad van
het GO’.

Hoe moet er voorzien worden in de opvolging van een overleden lid van de schoolraad?
Wanneer een stemgerechtigd lid van de schoolraad niet meer in de mogelijkheid is om dit mandaat te
voleindigen, dient er voorzien te worden in een opvolging. De opvolging dient wel binnen het jaar te
gebeuren. Op welke manier en onder welke voorwaarden de opvolging moet gebeuren, is beschreven in
het ‘kiesreglement voor schoolraden van het GO!. Indien er nog opvolgers zijn, wordt uit deze opvolgers
iemand gekozen die het mandaat dan voleindigt. Wanneer de lijst met opvolgers is uitgeput, moet er
een opvolger worden verkozen op de manier zoals beschreven in het kiesreglement. De raad van
bestuur dient wel de termijnen van de opeenvolgende kiesverrichtingen aan te passen.
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Kan een leerkracht die ouder is een stem uitbrengen als leerkracht voor het personeel en ook
stemmen als ouder voor de ouders?
Ja, dit is mogelijk. Dit personeelslid stemt voor 2 verschillende geledingen. Als ouder voor de geleding
ouders en als leerkracht voor de geleding personeel. Nergens (BDGO/kiesreglement) wordt hieromtrent
een beperking ingevoerd.

Kan een personeelslid die tevens vakbondsafgevaardigde (in het BOC) van de school is zich kandidaat
stellen voor het personeel of is dit onverenigbaar?
In artikel 9, §1 BDGO worden de onverenigbaarheden opgesomd. Artikel 9, §1, 7° BDGO bepaalt dat met
het stemgerechtigd lidmaatschap van een schoolraad onverenigbaar is, de hoedanigheid van
verantwoordelijke leider, vast gevolmachtigde of vast afgevaardigde van een vakorganisatie die de
beroepsbelangen van het personeel van onderwijs behartigt. Uit artikel 9, §1, 7° van het BDGO volgt dat
er 3 categorieën vakbondsafgevaardigden zijn die geen stemgerechtigd lid kunnen zijn van een
schoolraad. Artikel 71 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel somt 7 categorieën vakbondsafgevaardigden op. Hieruit kan afgeleid worden dat er de 4
andere categorieën vakbondsafgevaardigden (artikel 71, 4°, 5°, 6° en 7° van het KB van 28 september
1984) wel stemgerechtigd lid kunnen zijn van de schoolraad.
In artikel 71, 4° van dit KB handelt over de leden van de afvaardiging van een vakorganisatie die
vertegenwoordigd is in een onderhandelings- of overlegcomité, alsook de technici van die afvaardiging.
Zoals uit bovenstaande definitie blijkt, zijn vaste afgevaardigden, personeelsleden die met verlof gesteld
zijn. Aangezien het hier gaat om een personeelslid dat niet vrijgesteld werd krachtens een verlofstelsel,
valt dit personeelslid onder artikel 71, 4° van het KB van 28 september 1984 en moet het beschouwd
worden als lid van de afvaardiging van een vakorganisatie en niet als vaste afgevaardigde. Er is dus geen
onverenigbaarheid met artikel 9, §1, 7° van het BDGO.

Hoe komt een leerling in de schoolraad?
Ofwel via een aanduiding vanuit de leerlingenraad ofwel via verkiezingen georganiseerd door de school.

Welke leeftijden / graden kunnen in de schoolraad zetelen?
Enkel leerlingen uit het secundair onderwijs (elke leeftijd en alle graden) en het buitengewoon secundair
onderwijs OV4 maken verplicht deel uit van de schoolraad. In het basisonderwijs en in de andere
opleidingsvormen van BuSO is de deelname facultatief.

Blijven de leerlingen aanwezig bij alle agendapunten?
Ja, net zoals de andere leden van de schoolraad wonen de leerlingen de volledige vergadering bij.
Wanneer een lid persoonlijk betrokken is bij een agendapunt moet deze de vergadering even verlaten.
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Wie bepaalt de agendapunten op een vergadering van de schoolraad?
De schoolraad regelt dit zelf in zijn huishoudelijk reglement. In het model aangereikt door het GO! wordt
het volgende voorzien: “De voorzitter maakt samen met de directeur de agenda op.
Aan de agenda kan ter zitting geen nieuw agendapunt worden toegevoegd tenzij de leden van de
schoolraad dit unaniem aanvaarden.”

Is de schoolraad louter adviserend? Of kan de Raad van Bestuur de beslissingsbevoegdheid
uitbesteden aan de schoolraad?
In essentie is de schoolraad een advies- en overlegorgaan. De schoolraad heeft enkel
beslissingsbevoegdheid in verband met de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter, het
samenvoegen van schoolraden en het aannemen en wijzigen van het huishoudelijk reglement.

Hoe gebeurt de coaching van de leerlingen best?
Het schoolbestuur biedt de leerlingenraad en de vertegenwoordigers van leerlingen in de schoolraad de
nodige ondersteuning om hun functie te kunnen uitoefenen. Dit kan het best via een
leerlingenbegeleider die met de leerlingen kan bespreken wat hen kan helpen.

Hoe verloopt de communicatie van en met de leerlingenraad?


De leerlingenraad informeert de personeelsleden, ouders en leerlingen over zijn
werkzaamheden op de volgende manier: via website/ad valvas/schoolkrant, elektronisch
leerplatform, facebook van de leerlingenraad …



Alle communicatie in naam van de leerlingenraad gebeurt door de voorzitter. De voorzitter of
desgevallend de secretaris van de leerlingenraad deelt de standpunten van de vergadering zo
snel mogelijk mee aan de directeur, aan de voorzitter van de schoolraad, de voorzitter van de
pedagogische raad en voorzitter van de ouderraad. In voorkomend geval worden ook de
minderheidsstandpunten meegedeeld. Leerlingen van de school kunnen informatie verkrijgen
bij en opmerkingen geven aan de voorzitter van de leerlingenraad.



Alle communicatie aan de leerlingenraad wordt minstens aan de voorzitter gericht.



De leerlingenraad zorgt ervoor dat de personeelsleden, leerlingen en ouders weten wie hen
vertegenwoordigt in de schoolraad en op welke manier zij hen kunnen contacteren.

Moeten we het taalgebruik in de schoolraad aanpassen?
Onderwijsregelgeving is ingewikkelde materie. Leerlingen vragen dat er begrijpbare taal gebruikt wordt.
Geef hen een lijst van woorden die gebruikt kunnen worden tijdens vergaderingen. Inspiratie vind je op
de website van het VSK, zij stelden een onderwijswoordenlijst op.
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Hoe overtuig je als leerling de rest van de schoolraad?
Door goede en moeilijke argumenten te gebruiken. Het is ook nuttig om de andere leerlingen in de
school te bevragen rond een bepaald thema, bv. aan de hand van een enquête.
Zoek je tips? Zoek inspiratie bij de materialen over de vormingsdag over leerlingenparticipatie.
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10. Nuttige documenten
1. Kiesreglement schoolraad
(zie website GO! pro zoekterm ‘verkiezing schoolraad’)
2. Modelformulieren kiesverrichtingen (KR 1 – KR7 en KR11 – KR13)
(gebruik zoekterm ‘verkiezing schoolraad’ op GO! pro website en/of volg dit pad ‘over GO! > GO!
organisatiestructuur > schoolraden > verkiezing schoolraad > documenten > formulieren’)
3. Formulier KR 8 Verklaring van gehechtheid aan het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Formulier KR 9 Neutraliteitsverklaring - Formulier KR 10 PPGO
(gebruik zoekterm ‘verkiezing schoolraad’ op GO! pro website en/of volg dit pad ‘over GO! > GO!
organisatiestructuur > schoolraden > verkiezing schoolraad > documenten > te ondertekenen
documenten’)
4. Stappenplan kiesverrichtingen
(gebruik zoekterm ‘verkiezing schoolraad’ op GO! pro)
5. Model huishoudelijk reglement schoolraad (gebruik zoekterm ‘werking schoolraad’ op GO! pro
website en/of volg dit pad ‘over GO! > GO! organisatiestructuur > schoolraden > werking
schoolraad’)

Bijlage
Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (artikelen 7 tot en met 13)
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Bijlage Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (artikelen 7 tot en met 13)
TITEL III. – De structuur van het Gemeenschapsonderwijs
HOOFDSTUK II. - De scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding
Afdeling 1. - De schoolraden
Onderafdeling A. - Samenstelling
Art. 7.
§ 1. De schoolraad is samengesteld uit :
1° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige
leerlingen, uitgezonderd in het onderwijs voor sociale promotie en het deeltijds kunstonderwijs voor
volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn;
2° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel, tewerkgesteld in een
onder de schoolraad ressorterende school;
3° twee meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen onder 1° en 2° gecoöpteerd uit de
lokale sociale, economische en culturele milieus;
4° de directeur, die de vergaderingen bijwoont met raadgevende stem.
5° in het secundair onderwijs twee stemgerechtigde leden, aangewezen door de leerlingenraad. Indien
er geen leerlingenraad bestaat of indien de leerlingenraad ervoor kiest geen gebruik te maken van die
mogelijkheid, dan worden de leden rechtstreeks verkozen door en uit de leerlingen. In het
buitengewoon secundair onderwijs oordeelt de directeur in overleg met de pedagogische raad over de
opportuniteit van een of meer leerlingen in de schoolraad, rekening houdend met de mogelijkheden en
de draagkracht van de leerlingen. Wanneer de school opleidingsvorm 4 aanbiedt, is de opname van een
of meer leerlingen verplicht.
§ 2. Voor de verkiezingen bedoeld in § 1, 1°, is ieder die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent over
een kind dat ingeschreven is in een onder de schoolraad ressorterende school, stemgerechtigd en
verkiesbaar. Meerderjarige leerlingen en ontvoogde minderjarigen zijn stemgerechtigd, maar niet
verkiesbaar. Niemand kan over meer dan een stem beschikken.
§ 3. De rechtstreeks verkozen leden uit § 1, 1°, voltooien hun mandaat in de schoolraad ook nadat :
1° hun kinderen de school verlaten hebben;
2° zijzelf als cursist in het onderwijs voor sociale promotie de school hebben verlaten.
§ 4. De rechtstreeks verkozen leden bedoeld in § 1, 2°, beëindigen van rechtswege han mandaat
wanneer ze niet langer tewerkgesteld zijn in een onderwijsinstelling die onder de schoolraad
ressorteert.
§ 5. De schoolraden worden verkozen voor een periode van vier jaar, met uitzondering van het
onderwijs voor sociale promotie en het deeltijds kunstonderwijs, waar de schoolraad voor een periode
van twee jaar wordt gekozen.
§ 6. Een verkozen lid van de schoolraad dat zijn mandaat voortijdig beëindigt, wordt opgevolgd door
diegene die bij de laatste verkiezing de eerste niet verkozen kandidaat was. Bij voortijdige beëindiging
van een mandaat van gecoöpteerd lid, gebeurt er een nieuwe coöptatie. Het aldus verkozen of
gecoöpteerd lid voleindigt het mandaat.
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§ 7. De Raad van het Gemeenschapsonderwijs stelt de kiesprocedure voor de schoolraden vast en
bepaalt de wijze waarop de coöptatie van de leden, bedoeld in § 1, 3°, gebeurt.
Art. 8.
De schoolraad kiest onder de leden, bedoeld in artikel 7, § 1,1° en 3°, een voorzitter.
Art. 9.
§ 1. Met het stemgerechtigd lidmaatschap van een schoolraad is onverenigbaar :
1° het lidmaatschap van een wetgevende vergadering, een provincieraad, een gemeenteraad of een
raad van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van een regering, een bestendige
deputatie, of de hoedanigheid van burgemeester;
2° de hoedanigheid van personeelslid van de school;
3° bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, of de hoedanigheid van echtgenoot of
samenwonende partner met een persoon bedoeld in 2°;
4° de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van een scholengroep van het
gemeenschapsonderwijs;
5° de hoedanigheid van personeelslid van de pedagogische begeleidingsdienst;
6° de hoedanigheid van accountant belast met het financieel toezicht op het gemeenschapsonderwijs;
7° de hoedanigheid van verantwoordelijk leider, vast gevolmachtigde of vast afgevaardigde van een
vakorganisatie die de beroepsbelangen van het personeel van het onderwijs behartigt;
8° de hoedanigheid van personeelslid van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap;
9° de hoedanigheid van personeelslid of lid van het bestuur van een inrichtende macht van het
gesubsidieerd onderwijs of van een gesubsidieerd centrum voor leerlingenbegeleiding, het hoger
onderwijs uitgezonderd;
10° het lidmaatschap van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;
11° het lidmaatschap van een andere schoolraad.
§ 2. De onverenigbaarheden, bedoeld in § 1, 2° en 3°, gelden niet voor de door de personeelsleden
verkozen leden van de schoolraad.
Onderafdeling B. - Bevoegdheden en werking
Art. 10.
In het secundair onderwijs bepaalt de schoolraad de wijze waarop de leerlingen worden betrokken bij
de werking van de schoolraad. Hij kan daartoe een leerlingenraad oprichten.
Art. 11.
§ 1. De schoolraad heeft volgende bevoegdheden :
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1° advies aan de directeur inzake :
a) de algemene organisatie van de school;
b) de werving van leerlingen of cursisten;
c) de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
d) het schoolbudget;
e) het schoolwerkplan.
2° advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake :
a) de toewijzing van het mandaat van directeur;
b) de programmatie van het studieaanbod;
c) de schoolinfrastructuur;
d) de organisatie van het leerlingenvervoer.
3° overleg met de directeur inzake :
a) het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
b) de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;
c) welzijn en veiligheid op de school;
d) het schoolreglement.
§ 2. De schoolraad stelt een eigen reglement van orde op.
§ 3. De organen van het Gemeenschapsonderwijs die bevoegd zijn beslissingen te nemen in de in § 1
genoemde aangelegenheden, kunnen slechts rechtsgeldig beslissen indien het advies van de schoolraad
is gegeven. Indien de schoolraad in de aangelegenheden bedoeld in § 1, 1° en 2°, geen advies geeft
binnen een termijn van 21 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om
advies, kan het bevoegde orgaan vrij een beslissing nemen.
§ 4. De schoolraad kan voor aangelegenheden bedoeld in § 1, 1° en 2°, en voor andere
aangelegenheden op eigen initiatief een advies geven aan de directeur, de raad van bestuur en de
algemeen directeur.
§ 5. Andere advies- en overlegbevoegdheden kunnen bij decreet of besluit worden verleend aan de
schoolraad.
Art. 12.
§ 1. De schoolraad heeft het recht informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van de
bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.
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§ 2. De bestuursorganen van de scholengroep moeten de vraag om informatie van de schoolraad binnen
een redelijke termijn beantwoorden.
Art. 13.
De schoolraad formuleert zijn advies bij gewone meerderheid. De schoolraad kan slechts geldig
adviseren wanneer meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Voor de bepaling van
het meerderheidsquorum worden onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen niet
meegeteld.
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