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_____________________________________________ 
 

Huishoudelijk reglement van de 
Ouderraad van De Wijnpers 

 
 Oprichting 

 

In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en 
de Vlaamse Onderwijsraad, wordt in De Wijnpers een ouderraad opgericht. 
De zetel van de ouderraad is gevestigd op volgend adres: 
Mechelsevest 72    3000 Leuven 

 
 Doelstelling 

 

De ouderraad wil de samenwerking tussen de ouders en de school bevorderen en zo 
meewerken aan de verwezenlijking van een opvoedingsgemeenschap, met het 
onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de 
ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie 
en de leerkrachten van de school. 
De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog 
op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en 
opvoedingswelzijn van de kinderen. 
De ouderraad wil het participatief klimaat op school stimuleren en vormgeven. Hij zal 
de ouders vertegenwoordigen bij directie, leerkrachten, de schoolraad en bij alle 
instanties die betrokken kunnen zijn bij de opvoeding en het onderwijs van de 
schoolgaande kinderen. 

 
 Bevoegdheden 

 

De ouderraad kan initiatieven nemen die de samenwerking tussen ouders en school 
kunnen bevorderen en activiteiten organiseren van sociale en culturele aard om de 
school te ondersteunen. De ouderraad kan de school ook financieel ondersteunen of 
praktische hulp bieden, dit in overleg met de directie en leerkrachten. De schoolraad 
kan de ouderraad om advies vragen, of de ouderraad kan uit eigen beweging advies 
geven conform de bevoegdheden zoals voorzien in het decreet. 

Ouderraad “De Wijnpers” 
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 Samenstelling 

 

Elke ouder van een kind dat ingeschreven is op school, kan toetreden tot de 
ouderraad. Er is geen beperking wat het aantal leden betreft. Het mandaat in de 
ouderraad eindigt wanneer de ouder niet meer voldoet aan de voorwaarden. Dit wil 
zeggen als het betrokken lid geen kind meer heeft op de school. Men kan ook op elk 
ogenblik om persoonlijke redenen het mandaat in de ouderraad stopzetten. 
De directeur van de school woont de vergaderingen bij in een raadgevende functie, 
maar heeft geen stemrecht. 
De ouderraad kiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een 
secretaris. 
Bij het aanduiden van deze bestuursleden streeft de ouderraad consensus na. Indien 
geen consensus wordt bereikt, wordt beslist bij gewone meerderheid. 
De voorzitter waakt over de goede werking van de ouderraad. Hij opent en sluit de  
vergadering. De voorzitter leidt de debatten en beschikt daarvoor over het vereiste 
gezag. Hij treedt op als woordvoerder van de ouderraad. 
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid. 
De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de ouderraad. 
Om belangenconflicten te vermijden hebben ouders met een belangenvermenging 
(partner of ouder zelf is personeelslid…) slechts een adviserende functie zonder 
stemrecht en kunnen zij niet als afgevaardigden van de ouderraad zetelen in andere 
instanties verbonden met de school. 

 
 Vergaderingen 

 

De ouderraad vergadert in principe maandelijks. De agenda wordt opgemaakt door 
de voorzitter, in samenspraak met de andere bestuursleden. Alle leden van de 
ouderraad kunnen agendapunten indienen. 
Wie niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de ouderraad, wordt 
verondersteld zich te verontschuldigen bij één van de bestuursleden. 
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Na goedkeuring door de voorzitter 
wordt het verslag aan de leden van de ouderraad toegestuurd. Het verslag wordt 
definitief nadat het is goedgekeurd door de ouderraad. Na goedkeuring door de 
ouderraad wordt het verslag overgemaakt aan de voorzitter van de schoolraad. 
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 Schoolraad 

 

De ouderraad kiest onder haar leden 3 vertegenwoordigers en hun vervangers voor 
de schoolraad. Bij het aanduiden van de vertegenwoordigers voor de schoolraad 
streeft de ouderraad consensus na. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt 
beslist bij gewone meerderheid. 

 
 Financiën 

 

De financiële middelen van de ouderraad worden beheerd door de vzw Wijnpers. 
De ouderraad kan jaarlijks vrij beschikken over een toelage van 500 euro. Indien deze 
toelage ontoereikend zou zijn, kan de ouderraad de vzw Wijnpers om een 
bijkomende financiële tussenkomst vragen. 

 
 Varia 

 

De school verstrekt de ouderraad de nodige infrastructurele ondersteuning. 
Gebeurlijke ongevallen en schadegevallen,tijdens activiteiten georganiseerd door de 
ouderraad binnen het schoolgebeuren, worden gedekt door de verzekeringspolis van 
de vzw Wijnpers. 
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Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 september 2008. 
Het huishoudelijk reglement geldt voor onbepaalde duur. Het kan gewijzigd worden 
op voorstel van ten minste de helft van de leden. 
 
 
 
Gedaan te Leuven, op ………………………………… 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.                                                                                                         De secretaris. 
 
 
Tekenen voor kennisname, 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter van het schoolbestuur.                              De voorzitter van de schoolraad. 


