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KIESREGLEMENT  (bijlage bij het huishoudelijk reglement) 
 
 
 

Artikel 1 : Verkiesbaarheid en onverenigbaarheden 
 
1.1. Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag over een 

regelmatig ingeschreven leerling (zowel vader als moeder) of die de 
voogdij of pleegvoogdij uitoefent kan zich kandidaat stellen als 
vertegenwoordiger van de ouders in de ouderraad.  

1.2. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school, deel uitmaken van de 
inrichtende macht of van het schoolbestuur, of tot het personeel 
behoren zijn stemgerechtigd, behalve in inhoudelijke standpunten. 

1.3. Al de stemgerechtigde ouders worden door de inrichtende macht in 
samenspraak met de ouderraad, uitgenodigd om zich kandidaat te 
stellen. Hiertoe geeft de inrichtende macht een brief (met het 
kiesreglement) mee aan elke leerling. De brief vermeldt de vorm waarin 
en de termijn waarbinnen de kandidatuurstelling moet gebeuren. 

1.4. Indien er geen maximum aantal mandaten vooropgesteld is of indien er 
minder kandidaturen zijn dan het aantal toe te wijzen mandaten, zijn 
alle kandidaten van rechtswege verkozen en wordt de 
verkiezingsprocedure als beëindigd beschouwd. 

1.5. De namen van alle oudervertegenwoordigers in de ouderraad 
(kandidaten die van rechtswege deel uitmaken van de ouderraad) 
worden meegedeeld aan alle ouders. 

 
Artikel 2 : Deelneming aan de stemming 

 
2.1. Iedereen die in het bezit is van het ouderlijke gezag (zowel vader als 

moeder) of die de voogdij of pleegvoogdij uitoefent over een 
regelmatig ingeschreven leerling heeft per ouderraad één stem. De 
kiezer duidt op het stembiljet de kandidaten van zijn keuze aan. 

2.2. Daartoe ontvangt iedere stemgerechtigde één stembiljet waarop de 
namen van alle kandidaten in alfabetische volgorde opgenomen zijn, met 
vermelding van het adres, en de naam of namen van de leerling(en) (met 
vermelding van de graad en de onderwijsvorm) waarvan zij ouder zijn.  

2.3. Er mogen evenveel namen van kandidaten worden aangekruist als er 
mandaten te begeven zijn. Het aantal toe te wijzen mandaten wordt 
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uitdrukkelijk vermeld op het stembiljet. De stembiljetten waarop meer 
stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten zijn, zijn ongeldig. 

 
 
Artikel 3 : Vorm van stemming 

 
3.1. De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de stemming, 

in overleg met het oudercomité of ouderraad. 
3.2. Stemming kan gebeuren door hetzij de organisatie van een Algemene 

Vergadering voor alle ouders, hetzij door het meegeven van een 
stembiljet met elke leerling die onder gesloten omslag terug bezorgd 
wordt aan de directeur. 

 
Artikel 4 : Telling van de stemmen 

 
4.1. Na afsluiting van de stemming worden de stemmen geteld. De telling 

gebeurt onder leiding van de directeur bijgestaan door twee 
vertegenwoordigers van de ouders en één vertegenwoordiger van het 
personeel. De uitslag van de stemming wordt meegedeeld aan alle 
stemgerechtigden. 

 
Artikel 5 : Verkozenen 
 
5.1. De kandidaten worden in volgorde van hun stemmenaantal verkozen. Bij 

gelijk aantal stemmen is de jongste verkozen. 
5.2. De kandidaten die niet werden verkozen, worden in volgorde van hun 

stemmenaantal, als opvolger aangewezen. 
5.3. De vertegenwoordigers van de ouders zijn verkozen voor een periode 

van vier jaar. 
5.4. Indien de vertegenwoordiging van de ouders wegens gebrek aan 

kandidaten niet volledig kan worden samengesteld, bestaat de 
ouderraad ook rechtsgeldig. 

 


