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HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
OUDERRAAD VRIJE BASISSCHOOL GODSHEIDE 

 
 
Context 
 
Waar mensen zich verenigen en willen samenwerken zijn basisafspraken 
noodzakelijk. Dit om een vlotte werking te waarborgen. Volgens het nieuwe 
participatiedecreet zijn ouderraden trouwens verplicht om een huishoudelijk 
reglement op te maken. Ook voor het openen van een rekening van de ouderraad, 
vraagt de bank meestal het huishoudelijk reglement op.  
 
In veruit de meeste gevallen is het niet noodzakelijk dat de ouderraad een 
structuur als vereniging zonder winstoogmerk, VZW aanneemt. 
Tenzij een ouderraad grote geldsommen zal beheren of werknemers in dienst 
heeft, is het juridisch kader van een “echte” vzw te weinig soepel. Het creëert 
daarenboven behoorlijk wat bijkomend papierwerk.  
Een ouderraad verwerft automatisch het statuut van “FEITELIJKE 
VERENIGING” omdat ze een aantal mensen verenigt en een bepaalde activiteit 
in maatschappelijk verband uitoefent. Hieraan is geen bijkomend papierwerk 
verbonden. Deze verenigingsvorm kan erg soepel worden aangepast aan de 
behoeften van de leden.  
 
Als het huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de ouderraad en 
ondertekend door de bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester…), 
zijn alle leden van de ouderraad erdoor gebonden. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Artikel 1 : Benaming  
 
Onder de benaming “Ouderraad van de Vrije Basisschool Godsheide te Hasselt” 
wordt een ouderraad opgericht volgens het participatiedecreet. Zij is geen vzw 
of feitelijke vereniging, maar vormt een onderdeel van de beleidsstructuur van 
de school. 
 

Artikel 2 : Zetel 
 
De zetel van de ouderraad is gevestigd te  
 

Vrije Basisschool Godsheide 
Kleinstraat 19 
3500 Hasselt 

 
Artikel 3 : Missie 

 
Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders 
en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedings-
gemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor 
ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de 
inrichtende macht of 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 heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. 
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen: 
 

- Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen 
werking, met alle ouders. 

- Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school 
leren kennen. 

- De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit 
in overleg met de directie. 

- Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, 
onder andere door de schoolraad te adviseren. 
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Artikel 4 : Samenstelling van de ouderraad 
 

4.1. Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich kandidaat 
stellen voor de ouderraad. De ouderraad organiseert democratische 
verkiezingen. Indien het aantal kandidaten het aantal te begeven plaatsen niet 
overschrijdt, zijn alle kandidaten van rechtswege verkozen. Indien het aantal 
kandidaten het aantal plaatsen overschrijdt, moet men overgaan tot 
verkiezingen. 
 
4.2. De ouderraad kan een maximum aantal leden vastleggen. Er wordt geen max. 
aantal leden vooropgesteld.  
 
4.3. De ouderraad kan de directeur en een afvaardiging van de personeelsleden 
uitnodigen op de vergaderingen van de ouderraad. De directeur en een afgevaar-
digde van de leerkrachten zetelt in de ouderraad van deze school. Zij kunnen 
deelnemen aan de besluitvorming, behalve indien het gaat over inhoudelijke 
vragen afkomstig van de directie.  
 
4.4. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school, deel uitmaken van de 
inrichtende macht of van het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, 
kunnen zetelen in de ouderraad. Zij kunnen deelnemen aan de besluitvorming, 
behalve indien het gaat over inhoudelijke thema’s waar belangenvermenging 
mogelijk is.  
 
4.5. Het mandaat in de ouderraad geldt voor één jaar. Het eindigt wanneer de 
ouder niet meer voldoet aan de voorwaarden van het decreet. Dit wil zeggen als 
het betrokken lid geen kind meer heeft op de school of als hij (zij) zich niet aan 
de doelstellingen van de ouderraad houdt.  
 
4.5. De ouderraad staat in voor de jaarlijkse vernieuwing en aanvulling van zijn 
samenstelling.  
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Artikel 5 : Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen 
 
5.1. De ouderraad verkiest op een democratische wijze de bestuursleden:  
 

 een voorzitter 
 een secretaris 
 een penningmeester 
 een vice-voorzitter 
 afgevaardigden in de schoolraad(3) 

 
 

5.2. Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de 
ouders in de schoolraad een aantal onverenigbaarheden: 
 

 Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) deel uitmaakt van de inrichtende 
macht van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de 
schoolraad. 

 Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de betrokken 
instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad. 
 

5.4. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school deel uitmaken van de 
inrichtende macht of het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen 
geen bestuursfunctie waarnemen. 
 
5.5. De directeur of afgevaardigde van de leerkrachten kunnen geen 
bestuursfuncties uitoefenen. 
 
5.6. De directeur of afgevaardigde van de leerkrachten kunnen niet deelnemen 
aan de besluitvorming indien er belangenvermenging mogelijk is. Bij twijfel over 
belangenvermenging wordt hierover (geheim) gestemd door alle ouders die in 
aanmerking komen voor een mandaat in de schoolraad. 
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Artikel 6 : Bevoegdheden van de ouderraad 
 
6.1. De ouderraad kan op vraag van en ten behoeve van de schoolraad en op eigen 
initiatief advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de 
school. 
 
6.2. Verder zal de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door 
volgende taken: 

- Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren met alle 
ouders. 

- Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school 
leren kennen. 

- De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit 
in overleg met de directie en leerkrachten. 

- Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden. 
 

Artikel 7 : De vergaderingen van de ouderraad  
 
7.1. De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van 
de ouderraad.  
 
7.3. De ouderraad vergadert minimum 8 keer per schooljaar (voorafgaand aan 
elke vergadering van de schoolraad).  Op de eerste vergadering van het werkjaar 
worden de data van de samenkomsten vastgelegd 
 
7.4. De secretaris verstuurt de uitnodiging. Ze bevat agenda, datum, plaats en 
uur van de vergadering en zo mogelijk, bijbehorende documenten en nota’s. 
 
7.5. De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter, in samenspraak met de 
andere bestuursleden. Alle leden van de ouderraad kunnen agendapunten 
indienen. Vaste agendapunten zijn:  
 

 goedkeuring vorig verslag 
 financiële mededelingen ( kosten, inkomsten sinds vorige vergadering) 
 mededelingen van de directie 
 verslag van de vorige schoolraad 
 voorbereiding van de volgende schoolraad 
 varia 
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Artikel 8 : Uitnodigingen  
 
8.1 De bestuursleden staan in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging 
van de vergaderingen van de ouderraad. De uitnodiging vermeldt de plaats, datum 
en het uur van de bijeenkomst evenals de agenda.  
De uitnodiging wordt verstuurd ten minste 5 kalenderdagen vóór de bijeenkomst. 
 
8.2 Elk lid van de ouderraad geeft bij de start van het werkjaar aan op welke 
wijze zij uitnodigingen en verslag wenst te ontvangen. Wijzigingen zijn mogelijk 
en kunnen als variapunt op de ouderraad gebracht worden. 
 
 

Artikel 9 : Programmeringvergadering 
9.1 Jaarlijks organiseert de ouderraad een programmeringvergadering, waarbij 
men alle ouders uitnodigt. Dan wordt de werkkalender voor het schooljaar 
vastgelegd. Dit omvat activiteiten, themabesprekingen. Ook kan men het 
financiële verslag van het vorige schooljaar bespreken en goedkeuren. Tevens 
worden de mandaten voor een nieuw werkjaar verkozen, de leden van de 
ouderraad geproclameerd en de leden met volmacht op de rekening aangesteld 
(3). 
 
 
 

 
Artikel 10 : Besluitvorming 

 
10.1 In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een consensus. 
 
10.2 Voor besluitvorming m.b.t. inhoudelijke thema’s is een aanwezigheid van ¾ 
van de leden van de ouderraad vereist. 
 
10.3 Indien er geen consensus wordt bereikt, wordt er overgegaan tot stemming. 
Voor inhoudelijke thema’s is een ¾ meerderheid vereist, voor andere volstaat een 
normale meerderheid van ½ +1  
 
10.4 Bij inhoudelijke thema’s of thema’s waarbij personen betrokken zijn wordt 
er geheim gestemd. 
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Artikel 11 : Verslaggeving 

 
11.1. De bestuursleden staan in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag 
van de vergaderingen naar alle leden van de ouderraad en eventueel naar andere 
geïnteresseerde ouders.  
 
11.2. De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten 
en het bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school. 
 
11.3. De secretaris is verantwoordelijk voor het verspreiden van het verslag, na 
goedkeuring, naar geïnteresseerde ouders ( bij voorkeur via e-mail) en voor de 
publicatie hiervan op de webserver van de school. 
 
11.4. Uitnodiging en verslag dienen door de secretaris voor een periode van 3 
jaar te worden bewaard. 
 
 

Artikel 12 : Financiën  
 
12.1. De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die 
vereist zijn om hun opdrachten en werking mogelijk te maken. Daartoe 
organiseert zij o.m. allerlei activiteiten van sociale, ontspannende of culturele 
aard. Tevens doet zij een beroep op sponsors of op subsidies vanwege lokale 
culturele raden of andere instanties. 
 
12.2a.. Op basis van haar statuut als ouderraad beheert de ouderraad minstens 1 
rekening die op naam van de inrichtende macht van de school staat. 
 
12.2b. De inrichtende macht heeft er zich toe verbonden om de ouderraad deze 
rekening autonoom te laten beheren. Voorwaarde hiervoor is dat een jaarlijkse 
activiteitenkalender en een bijbehorende begroting aan de directie van de school 
wordt voorgelegd. 
 
12.4a. Alle in- en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven. Van elke uitgave 
wordt een bewijs bijgehouden.  
 
12.4b. Periodisch worden alle facturen en bewijsstukken voor onkosten aan de 
boekhouding van de school bezorgd..  
 
12.5.  Het saldo blijft positief. 
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12.6. Het kasboek en de rekening wordt éénmaal per jaar door een derde persoon  
gecontroleerd. Deze controle wordt op de planningsvergadering vastgelegd 
12.7. De middelen die de ouderraad verwerft, worden prioritair besteed aan het 
ouderverenigingswerk in de breedste zin van het woord en moeten uiteraard 
rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoedings- en 
onderwijswelzijn van de leerlingen van de school. 
 
12.8. Het financiële verslag (overzicht van de kosten en opbrengsten van de 
verschillende activiteiten) wordt jaarlijks op de programmeringvergadering van 
de ouderraad ter goedkeuring voorgelegd. 
 
12.9. De begroting van de ouderraad wordt in kalenderjaren gedaan. De 
begroting dient door de ouderraad te worden goedgekeurd ten laatste op de 
laatste vergadering voorafgaand op het jaar waarop de begroting betrekking 
heeft. 
 
 

Artikel 13 : Wijziging van het huishoudelijk reglement 
 
Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren ten allen tijde en 
conform aan de besluitvorming (zie artikel 10). 
 

Artikel 14 : Ontbinding van de ouderraad 
 
In geval van ontbinding om gelijk welke reden zal het maatschappelijk actief, na 
aanzuivering van de schulden, overgemaakt worden aan een instantie met een 
soortgelijk doel, die door de ouderraad wordt aangeduid. 
 

Artikel 15 : Informatieplicht naar de vrijwilligers (KB 1/8/2006) 
 
15.1 Het kan zijn dat de vrijwilliger schade veroorzaakt tijdens de activiteiten. 
Vermits de ouderraad een onderdeel is van de school, is de school hiervoor 
verantwoordelijk. Uitzondering hierop is  de schade veroorzaakt door bedrog of 
de zware fout. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten is de vrijwilliger zelf 
niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt 
  

15.2 Verplichte verzekering.  

Onze school heeft  een verzekeringscontract afgesloten. Deze verzekering dekt 
de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers. De polis is 
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beschikbaar op het secretariaat van de school en bij de secretaris van de 
ouderraad. Deze verzekering dekt de schade veroorzaakt door een vrijwilliger 
aan. 

15.3 lichamelijke schade 

Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat 
lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt. Dat betekent dat de vrijwilliger 
verzekerd is als hem een ongeval overkomt tijdens de activiteiten of op weg van 
en naar deze activiteiten. De polis is beschikbaar op het secretariaat van de 
school en bij de secretaris van de ouderraad 

15.4 Geheimhoudingspicht 

De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek (zie hieronder), 
geldt niet voor de vrijwilligers van de ouderraad.. 

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 
andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun 
zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of 
voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat 
de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van 
acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.” 
 

Artikel 16 : Onkosten & vergoedingen 
 

16.1 De ouderraad voorziet geen enkele vergoeding aan vrijwilligers voor de 
uitvoering van activiteiten 

16.2 Voor onkosten wordt bij voorkeur een factuur gevraagd. Deze factuur 
wordt via de penningmeester voldaaan. In geval van kleinere bedragen wordt het 
lid terugbetaald op basis van een kasticket.  

16.3 Gemaakte onkosten verjaren na 2 maand te rekenen vanaf de datum dat  de 
activiteit heeft plaatsgehad. Onkosten die na deze datum worden 
binnengebracht kunnen door de penningmeester niet terugbetaald worden, tenzij 
hij/zij hier de gemotiveerde toelating van de voorzitter voor krijgt. 

 

16.4 Alle onkostennota’s ( met uitzondering van facturen en kasbons voor 
materialen) worden door de voorzitter of vice-voorzitter goedgekeurd, 
vooralleer zij worden uitbetaald. In het geval van onkostennota’s ingediend door 
voorzitter of vice-voorzitter, moeten deze worden goedgekeurd door de andere 
vooralleer de uitbetaling door de penningmeester kan gebeuren 
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16.5 Km vergoedingen worden terugbetaald aan het geldend tarief binnen de 
school en enkel in het kader van activiteiten die door de ouderraad worden 
georganiseerd ( en bijgevolg op de jaarlijkse activiteitenkalender voorkomen).. 

16.6 Kosten die niet worden terugbetaald zijn consumpties in cafés of 
restaurants, papier, inkt,…(. 

 

 
 
Datum  
 
 
Handtekeningen ter goedkeuring, 
 
Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


