Huishoudelijk reglement
Vergaderingen
Het oudercomité komt een 6-tal keer per schooljaar samen. De data worden de eerste
vergadering van het schooljaar vastgelegd en gecommuniceerd aan alle ouders. Op de
vergaderingen zijn naast de ouders ook de directeur en een aantal leerkrachten
aanwezig. Iedere ouder kan op de vergadering een standpunt verdedigen of een
probleem komen aankaarten. Wie interesse heeft om lid te worden, kan langskomen om
de sfeer op te snuiven.
Leden en lid worden
Het oudercomité is een open organisatie, waar alle ouders welkom zijn. De ledenlijst van
het oudercomité is terug te vinden op de website van de school. Zo weten de ouders wie
ze kunnen aanspreken. Als ouders liever niet met naam vermeld worden op de
website, houden we hier rekening mee. Meewerken binnen het oudercomité is op
vrijwillige basis, je kan niet verplicht worden om deel te nemen aan bepaalde activiteiten.
Deelname aan activiteiten
Niet alle ouders kunnen zich steeds vrijmaken en deelname aan de activiteiten kan op
verschillende manieren:
• Je kan als ouder deel uitmaken van de kerngroep van het oudercomité. Je
bent dan meestal aanwezig op de vergaderingen en neemt actief deel aan de
discussies. Elke bijdrage is welkom en wordt enorm gewaardeerd.
• Je kan als ouder ook deel uit maken van van de bredere groep van ouders die
het oudercomité steunt bij evenementen en feesten. Deze groep van ouders
zet zich op momenten in om concrete taken op zich te nemen. Zonder hen
kunnen we geen activiteiten tot een goed einde brengen. Het is voldoende om
je interesse te communiceren aan één van de leden van het oudercomité zodat
we je kunnen contacteren wanneer nodig.Communiceer met ons: heb je een
bezorgdheid, een idee, een opmerking of gewoon iets te melden: spreek één
van de leden aan of zend een emailtje. Jouw opinie als ouder is belangrijk en
elk idee/bijdrage wordt geapprecieerd.
Communicatie met het OC

De leden van het oudercomité worden rechtstreeks aangesproken door ouders, leerkrachten en
directie. De vragen, opmerkingen en suggesties worden dan gebundeld en besproken. Wie liever een
e-mail stuurt, kan dit doen naar oc.deberentuin@gmail.com
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
- voorzitter: zorgt voor de algemene coördinatie, het goede verloop van de
vergaderingen, een regelmatig contact met de directie, ondertekent brieven in
naam van het oudercomité;
- penningmeester: zorgt voor alles wat met de financiële kant te maken heeft;
- secretaris: neemt het verslag op en verspreidt het, onderhoudt de
contactgegevens;
- Dringende beslissingen tussen de vergaderingen door kunnen in overleg door
het bestuur worden genomen.
Het bestuur wordt tweejaarlijks op democratische wijze verkozen op de laatste
vergadering in juni. In het tussenliggende jaar wordt het bestuur bekrachtigd door de
vergadering.
Agenda
De leden van de kerngroep krijgen minimum een vijftal dagen voor elke vergadering een
uitnodiging, samen met de agendapunten. Wie een agendapunt wil toevoegen, laat dit
weten aan de voorzitter. Bij het begin van de vergadering kunnen nog
extra agendapunten worden toegevoegd. De vergaderingen hebben een vaste inhoud: -

verwelkoming - verontschuldigingen - goedkeuring vorig verslag en opvolgen van de
afspraken - organisatie activiteiten/evenementen - info vanuit de school - vragen aan de
directie of het schoolteam - andere agendapunten.
Extra: op de eerste vergadering in september de voorlezing van de visie en op de laatste
vergadering in juni een korte evaluatie van het voorbije werkjaar.
Verslag
Het verslag van de vergadering geeft duidelijk de besluiten weer, met een korte
motivatie, zodat leden van het kernteam die een vergadering hebben gemist de
beslissingen kunnen plaatsen. Het verslag bevat ook een afsprakenrooster. Een
verkorte versie van het verslag wordt aan alle ouders ter beschikking gesteld (per mail
of via de website van de school). Nemen van beslissingen Er wordt steeds gestreefd naar
een consensus, maar wanneer deze niet kan bereikt worden, kan er overgegaan
worden tot een stemming, waarna de mening van de meerderheid wordt gevolgd.
Directie en leerkrachten hebben geen stemrecht. Bij gelijk aantal stemmen telt de stem
van de voorzitter dubbel. Op verzoek is een geheime stemming mogelijk.
Huidige samenstelling oudercomité
Voorzitter:

Amanda Van Erp, mama van Elyssia en Madelyn

Schatbewaarder:

Cindy Cornand, mama van Amy

Secretaris:

Evelien Touriany, mama van Lucie en Leonie

Leden:

Liesbeth Brys, mama van Simon
Steven Van Waeyenberge, papa van Lowie
Karim Michiels, papa van Charlotte

Bij de samenstelling van het huidige oudercomité kan men vaststellen dat er
familiebanden met leerkrachten zijn en dat een personeelslid van de school deel uitmaakt
van het oudercomité. Wij willen hier benadrukken dat deze leden in de hoedanigheid
van ouders deel uitmaken van het oudercomité. Hun meningen, adviezen en acties
mogen in géén geval een invloed hebben op de beoordeling van de betreffende
leerkrachten of mag geen invloed hebben op de beoordeling van de prestaties van een
personeelslid van de school.

