Verkiezingen schoolraad
Periode 01/04/2017 tot 30/3/2021
Ben jij een ouder die zich wil verdiepen in het schoolbeleid? Stel je dan kandidaat voor
de schoolraad.
Wat is de schoolraad?
Sinds de Klimpaal in 2012 een zelfstandige school werd, is er een schoolraad.
De schoolraad is hét participatieorgaan van een school. Alle geledingen die De Klimpaal tot
De Klimpaal maken, zijn erin vertegenwoordigd: de oudervereniging Schouder, het
lerarenteam en de niet-schoolse organisaties waarmee we nauw samenwerken. Momenteel
zijn dat de vaartkapoen en Debroej. Wie dit zal zijn in de komende periode, is nog niet
duidelijk. De directie is ook altijd aanwezig als raadgever.

Hoe worden de verschillende groepen samengesteld?
De lerarengeleding : 3 leerkrachten, gekozen door en uit het lerarenteam van De Klimpaal
De socio-culturele geleding : 2 vertegenwoordigers van organisaties waarmee De Klimpaal
vaak en nauw samenwerkt, maar geen deel uitmaakt van de school. Meerdere organisaties
worden bevraagd naar hun wil te zetelen in de schoolraad. Zij doen dit op vrijwillige basis.
De oudergeleding : drie ouders.
Om te vermijden dat alle organisaties op de Klimpaal naast elkaar werken, worden twee leden
van de oudergeleding steeds gekozen uit de leden van de Raad van Bestuur van de vzw
Schouder. De derde ouder, wordt bij meerderheid van stemmen door de leden van de Raad
van Bestuur verkozen uit de andere ouders die geïnteresseerd zijn om in de schoolraad te
zetelen, maar die zelf niet tot de raad van bestuur van Schouder behoren. Deze ouders
worden volgens het aantal behaalde stemmen gerangschikt. Diegene die de meeste stemmen
heeft, zetelt als derde lid van de oudergeleding in de schoolraad. De overige ouders worden
aangesteld als 2e, 3e, 4e, … opvolger.

Waarom verkiezingen?
Het mandaat van een schoolraad duurt vier jaar. Het is de regelgeving die bepaalt wanneer
een periode ten einde loopt. En dat is het geval op 30/03/2021.

Wat doen wij?
Momenteel vergaderen we elke twee maanden: vijf keer per jaar op een maandagavond.
In het begin van het schooljaar beslissen we welke aspecten van een schoolbeleid we de
komende maanden willen uitdiepen. Dat kan gaan van de organisatie van het kamp, tot
inschrijvingsbeleid, de aanwending van de uren-leraar voor het volgende schooljaar, zaken die
door ouders/het team als knelpunten worden ervaren,…
Voor zaken waar de school niet zelf kan beslissen, kan een bindend advies naar de
scholengroep worden geformuleerd.
Of dit in de periode 2017-2021 zo wordt verdergezet, zal bij de opstart van de volgende
schoolraad worden besproken en beslist.
Wie kan zich kandidaatstellen?
Alle ouders die ouder zijn van een leerling die als regelmatige leerling is ingeschreven in De
Klimpaal, behalve als je tegelijkertijd personeelslid of lid van het schoolbestuur bent. De
kandidaat met het hoogste aantal stemmen binnen de raad van bestuur van Schouder worden
verkozen als effectieve leden, de andere kandidaten worden aangesteld als opvolgers.
Het feit dat uw kind(eren) in de periode 2017- 2021 de Klimpaal verlaten, is geen obstakel
voor uw engagement. Van zodra u geen kinderen meer heeft die school lopen op De
Klimpaal, komt uw mandaat automatisch ten einde. De eerstvolgende beschikbare opvolger
zal uw plaats innemen voor de resterende mandaatperiode.

Hoe je kandidaat stellen?
Stuur een mailtje naar :info@klimpaal.be met vermelding kandidaat schoolraad.
Vragen natuurlijk ook altijd welkom.

Uiterlijke datum kandidaatstelling?
vrijdag 24 maart 2017

Wat na mijn kandidaatstelling?
Als je de enige ouder bent die kandideerde:
We brengen je daar van op de hoogte en neem je tijdens de installatievergadering van de
nieuwe schoolraad in de loop van april 2017 de rol op.
Als zich meerdere ouders kandidaat stelden:

Alle kandidaten worden uitgenodigd door vzw Schouder op de volgende bestuursvergadering.
Op die vergadering zal via anonieme stemming bepaald worden welke ouder deel zal
uitmaken van de nieuwe schoolraad en wie diens opvolgers zullen zijn.

