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Bijlage 01 – Personeelsgeleding van de schoolraad: model van brief voor het 
personeel 

3 maart 2021 

Geachte personeelsleden, 

Op 31 maart 2021 eindigt het mandaat van de schoolraad. De bestaande schoolraad zal op 1 april 

a.s. vervangen worden door een nieuw samengestelde schoolraad. 

Ook deze nieuwe schoolraad zal samengesteld zijn uit telkens 3 vertegenwoordigers van de perso-
neelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad geeft advies aan en overlegt met 

het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. 

In deze schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op school. De participa-
tie van de personeelsleden in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun. We zijn 
ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokken actoren aan 
bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden. Zo wordt ook voor het school-

bestuur op eenduidige wijze de gesprekspartner vastgelegd. 

Het gesubsidieerde personeelslid (artikel 4 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsi-
dieerd onderwijs) dat ten minste één uur (prestatie-eenheden per week) effectief tewerkgesteld 
is in deze school kan zich kandidaat stellen voor de personeelsgeleding van de schoolraad en is 
stemgerechtigd bij de verkiezing van de personeelsgeleding voor de schoolraad. Om kandidaat te 
zijn voor de personeelsgeleding van de schoolraad mag het personeelslid geen lid zijn van het 

schoolbestuur. 

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van 
het kiesreglement. Het kiesreglement is online raadpleegbaar en ligt eveneens ter inzage op het 

schoolsecretariaat. 

Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij een alfabetische kandidatenlijst op die 

meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden. 

In geval u zich kandidaat stelt voor de personeelsgeleding van de schoolraad van onze school 
vragen wij u dit voor 19 maart 2021 – 10.001 te melden op het volgend mailadres: 
    directie@vbsscheldewindeke.be 
Wij houden alleen rekening met kandidaturen die ons schriftelijk (via mail) bereiken. 
 

Hoogachtend 
Het schoolbestuur 

 

1 Uiterlijk 10 kalenderdagen voor de verkiezingsdatum (zie kiesreglement). 


