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Procedureovereenkomst
tussen schoolraad, schoolbestuur en de directeur.
Bijlage bij artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad.

Tussen de hierna vermelde schoolraad
schoolraad van de school,
vertegenwoordigd door voorzitter Gils Gita,
en
OZCS Zuid-Kempen vzw
vertegenwoordigd door Willemsen Rik, afgevaardigde bestuurder
hierna genoemd het schoolbestuur ,
en
Danny Van Dingenen, directeur
hierna genoemd de directeur ,
werd het volgende overeengekomen:
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Hoofdstuk 1 Uitoefening bevoegdheden schoolraad
Art. 1.
Alle bij decreet bepaalde adviesbevoegdheden worden omgezet in overlegbevoegdheden. Het
overleg geschiedt in een gezamenlijke bijeenkomst van de schoolraad en het schoolbestuur. Het
schoolbestuur wordt vertegenwoordigd door de directeur en door een lid van het schoolbestuur.
Het schoolbestuur deelt 14 kalenderdagen vóór de vergadering van de schoolraad tijdens dewelke
het overleg zal plaatsvinden, aan de voorzitter van de schoolraad mee over welke onderwerpen het
zal overleggen.
Tijdens een gezamenlijke vergadering van schoolraad en schoolbestuur wordt er over deze
onderwerpen gestreefd naar een consensus. Indien er een akkoord wordt bereikt, voert het
schoolbestuur dit uit. Indien er geen akkoord wordt bereikt, neemt het schoolbestuur de
eindbeslissing. Het schoolbestuur deelt de beslissing schriftelijk mee aan de voorzitter van de
schoolraad.
Art. 2. De schoolraad kan zich niet uitspreken over de arbeidsvoorwaarden. Deze blijven de
exclusieve materie van het LOC of de ondernemingsraad.
Art. 3. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om personeelsgebonden dossiers of
individuele gevallen te bespreken.

Hoofdstuk 2 Vergaderingen van de schoolraad
Art. 4.

§ 1.

De schoolraad, het LOC en het schoolbestuur komen minstens driemaal per schooljaar
bijeen in een gezamenlijke vergadering .

§ 2.

De schoolraad, het LOC en het schoolbestuur , vertegenwoordigd door de directeur en
een lid van het schoolbestuur, leggen in overleg jaarlijks bij het begin van het schooljaar
onverwijld de vergaderdata vast.

§ 3.

Het overzicht van de vergaderdata per schooljaar wordt jaarlijks als bijlage toegevoegd
aan deze overeenkomst.

Art. 5. Op verzoek van het schoolbestuur of van een geleding van de schoolraad kunnen er
bijkomende vergaderingen van de schoolraad worden belegd.
Art. 6. De verslagen van de schoolraad en de bijkomende informatie die de schoolraad aan haar leden
verstrekt, worden gelijktijdig bezorgd aan de directeur (en het lid van het schoolbestuur ).
Art. 7. De schoolraad kan bijkomende informatie voor de uitoefening van haar bevoegdheden
opvragen bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur beslist over het relevante karakter van de vraag.
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Hoofdstuk 3 Ondersteuning van de schoolraad
Art. 8. De vergaderingen van de schoolraad hebben plaats in het personeelslokaal van t Klavernest
Art. 9. Op vraag van de schoolraad verstrekt de directeur de nodige materiële ondersteuning.

Hoofdstuk 4 Communicatie- en informatieverplichtingen
Art. 10. De vertegenwoordigers van de verschillende geledingen in de schoolraad zijn het
aanspreekpunt voor de personen die zij vertegenwoordigen.
Art. 11. § 1.

De personeelsleden van de betrokken school kunnen de verslagen van de
vergaderingen van de schoolraad raadplegen op de volgende manier(en):
Schoolkrant
Map met verslagen

§ 2.

De ouders van de leerlingen van de betrokken school kunnen de verslagen van de
vergaderingen van de schoolraad raadplegen op de volgende manier :
Schoolkrant

Art. 12. § 1. De verslagen van de pedagogische raad van de betrokken school worden op de
volgende manier bekend gemaakt:
Niet van toepassing
§ 2.

De verslagen van de ouderraad van de betrokken school worden op de volgende
manier bekend gemaakt:
Niet van toepassing

Hoofdstuk 5

Bemiddelingscommissie

Art. 13. In uitzonderlijke gevallen kan zowel de schoolraad als het schoolbestuur tijdens de
besluitvormingsprocedure een beroep doen op de bemiddelingscommissie. De schoolraad doet een
beroep op de bemiddelingscommissie op basis van de besluitvormingsprocedure voorzien in haar
huishoudelijk reglement.
Art. 14. De bemiddelingscommissie is samengesteld uit drie personen. Het schoolbestuur en de
schoolraad duiden elk één persoon aan. Deze twee personen kiezen een derde persoon, die optreedt
als voorzitter.
Art. 15. § 1.

De schoolraad duidt een persoon aan conform de besluitvormingsprocedure
opgenomen in haar huishoudelijk reglement.

§ 2.

Het schoolbestuur duidt een persoon aan conform de besluitvormingsprocedure
opgenomen in haar notulen van de raad van bestuur.

Art. 16. De uitspraken van de bemiddelingscommissie zijn niet-bindend voor de schoolraad en het
schoolbestuur.
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Hoofdstuk 6 Slotbepalingen
Art. 17. De partijen bij deze overeenkomst onderschrijven het pedagogisch project van het
schoolbestuur en verklaren ernaar te handelen.
Art. 18. Deze overeenkomst wordt gesloten voor de duur van de schooljaren 2006-2007, 2007-2008
en 2008-2009.
Art. 19. Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of verlengd bij akkoord van de schoolraad
en het schoolbestuur.
Opgemaakt in drie exemplaren op 6 februari 2007 te Wechelderzande
Voor de schoolraad

Voor het schoolbestuur
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