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25/02/2021 

Beste ouders, 

Op 31 maart 2021 eindigt het mandaat van de schoolraad. De bestaande schoolraad zal op 1 april 

a.s. vervangen worden door een nieuw samengestelde schoolraad. 

Ook deze nieuwe schoolraad zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, 

de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad geeft advies aan en overlegt met het 

schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. 

In deze schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op school. De participatie 

van de ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun. We zijn ervan 

overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokken actoren aan bod 

kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden. Zo wordt ook voor het schoolbestuur 

op eenduidige wijze de gesprekspartner vastgelegd. 

Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of 

die de leerling in feite onder zijn bewaring heeft (pleegouder zonder wettelijk omschreven 

gezagsinstelling) kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de schoolraad en is 

stemgerechtigd bij de verkiezing van de oudergeleding voor de schoolraad. Om kandidaat te zijn 

voor de oudergeleding van de schoolraad mag de “ouder” geen personeelslid zijn van de school en 

geen lid zijn van het schoolbestuur. 

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van 

het kiesreglement. Het kiesreglement is online raadpleegbaar en ligt eveneens ter inzage op het 

schoolsecretariaat. 

Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij een alfabetische kandidatenlijst op die 

meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden. 

In geval u zich kandidaat stelt voor de oudergeleding van de schoolraad van onze school vragen 

wij u dit voor vrijdag 5 maart 2021 te melden op het volgend (mail)adres: 

directie@toermalijn.be 

VBS Toermalijn    Kerkstraat 12   9190 Stekene 

Wij houden alleen rekening met kandidaturen die ons schriftelijk (mail/brief) bereiken. 

Hoogachtend 

Het schoolbestuur 
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