
 
Beste ouders, 
 
 
Het oudercomité van Melsen en Schelderode zal binnenkort een ouderraad 
worden. Momenteel wordt het huishoudelijk reglement gefinaliseerd en 
worden de laatste stappen in dit proces genomen.  

Wat is een ouderraad? 

De ouderraad is een vereniging van ouders die de wettelijke vertegen-
woordiging is van de ouders binnen het officiële schoolgebeuren. 
 
De overheid wil met zijn participatiedecreet van 2004 de effectieve inspraak 
van leerlingen, leerkrachten én ouders garanderen d.m.v. de oprichting van 
participatieve raden. Zo heb je de leerlingenraad, de schoolraad én ook de 
ouderraad. 

Waarom van een oudercomité naar een ouderraad? 

Om deze samenwerking met de school een formeel en officieel karakter te 
geven. De ouderraad heeft via haar vertegenwoordigers officieel zitting in de 
schoolraad en kan mee beslissen over aangelegenheden die de ouders en 
kinderen aanbelangen. Zo blijven ouders op de hoogte van het reilen en 
zeilen in de school (leerlingenaantallen, bouwdossiers) en hebben ze 
inspraak (schoolreglement). 

Wat kan een ouderraad doen? 

Naast het officieel meepraten met de school in de schoolraad en het 
bevorderen van de samenwerking tussen de school en de ouders wil de 
ouderraad ook de school financieel ondersteunen en de ouders met elkaar in 
contact brengen. We zullen dus net zoals vroeger blijven activiteiten 
organiseren: eetfestijn, fuif, quiz, schoolfeest, financieel ondersteunen van 
schoolmateriaal en uitstappen (oa bosklassen,...)… 

Wie zit er in de ouderraad? 

Momenteel zitten er een 20-tal ouders in de ouderraad. Hun adres vind je 
terug in de infobrochure van de school of op de website van de school. 

 

 

 

Wie kan lid zijn? 

Alle ouders die kinderen op school hebben kunnen zich kandidaat stellen.  

Wat kan jij doen? 

Heel eenvoudig: je kan je kandidaat stellen door onderstaand strookje terug 
te bezorgen aan de leerkracht van je kind. Er staat geen limiet op het aantal 
leden. 

Ik heb toch nog vragen. 

Dan kan je terecht bij de voorzitter van de ouderraad of de 
vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad (ex-oudercomité). 
Contactgegevens zijn te bekomen via het secretariaat van de school. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Naam:  ………………………………………………………………………….. 
 
Mama/papa van (naam + klas):  …………………………………………… 
    …………………………………………… 
    …………………………………………… 
 
Adres:  …………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………… 
 
Telefoon: ………………………………………………………………………….. 
 
e-mail:  …………………………………………………………………………… 
 
stelt zich kandidaat om lid te worden van de Ouderraad  


