Munsterbilzen, 3 oktober 2017
Beste ouders
In het schooljaar 2012 werd in onze school voor het eerst een schoolraad opgericht. Het is tijd om een
nieuwe verkiezing te houden voor een nieuwe termijn van 4 jaar (we zijn dus eigenlijk een jaartje over
datum :-) )
Wat is de schoolraad
De schoolraad is een advies- en overlegorgaan waar leraars, ouders en directie elkaar ontmoeten om enkele
verplichte onderwerpen met elkaar te bespreken. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: de busroutes, het
profiel van de directeur of het nascholingsaanbod. De schoolraad kan adviezen geven waarmee de directie
en leraars rekening kunnen houden.
Daarnaast is de schoolraad een ideale plek om de violen op elkaar af te stemmen als ouders, leraars en
directie. Allerlei onderwerpen kunnen er aan bod komen die met het schoolgebeuren te maken hebben. Er
kan bijvoorbeeld uitleg gevraagd worden over bepaalde keuzes van de school of leraars.
Wil je meewerken?
De vraag die we als schoolraad willen stellen is of jullie mee willen werken om de school nog beter te laten
functioneren. Een goed werkende schoolraad is een zegen voor de hele school.
Wat wordt van je verwacht?
-

Één of twee vergaderingen per schooljaar bijwonen
Met een team werken dat vooral adviezen geeft en overleg pleegt, oplossingen zoekt en problemen
meldt
Eventueel iets voorbereiden voor een vergadering (bijv. het schoolreglement doornemen op fouten)
Instemmen met het pedagogisch project van de school

Als je dit ziet zitten mag je graag het formulier aan de achterzijde invullen en terugbezorgen aan de directie.
De kandidaturen worden ingediend tot 17 november 2017.
We zien ernaar uit om de fakkel over te dragen of nieuwe leden te verwelkomen om ons team nog sterker te
maken.
Met vriendelijke groet

Johan Deraeve
Voorzitter van de schoolraad
MEER INFO: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouderraad-leerlingenraad-en-schoolraad of
johanderaeve@hotmail.com
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Ondergetekende, Miet Nivelle, verklaart de kandidatuurstelling te hebben ontvangen van
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Handtekening:

______________________________________________________

