
Oudervertegenwoordigerverkiezing	  voor	  
schoolraad	  

	  

Ouders,	  

Als	  jullie	  voor	  de	  	  

oudervertegenwoordigverkiezing	  	  

stemmen,	  bijdragen	  jullie	  in	  het	  leven	  van	  school.	  

	  

Over	  een	  paar	  weken,	  kunnen	  jullie	  als	  ouders	  een	  oudervertegenwoordiger	  kiezen.	  

	  

Een	  belangrijke	  rol	  :	  	  

De	  oudervertegenwoordigers	  	  vertegenwoordigen	  de	  ouders	  van	  de	  schoolkinderen	  bij	  de	  
schoolraad.	  

De	  schoolraad	  wordt	  voor	  het	  schooljaar	  benoemd	  en	  bestaat	  uit	  de	  leraren,	  de	  gemeente	  en	  de	  
oudervertegenwoordigers.	  Zij	  vergadert	  regelmatig	  om	  jullie	  adviezen,	  ideeën	  en	  vragen	  over	  de	  
school	  door	  te	  geven.	  

	  

Wie	  mag	  stemmen	  ?	  

Iedere	  ouder	  mag	  één	  keer	  stemmen,	  zelfs	  al	  heeft	  hij	  meerdere	  kinderen	  in	  de	  school.	  

	  

Wie	  mag	  kandidaat	  zijn	  ?	  

Ieder	  ouder	  van	  school	  mag	  kandidaat	  worden.	  

	   	  

Néerlandais	  



Oudervertegenwoordigerverkiezing	  voor	  
schoolraad	  

	  
	  

Stemming	  van	  :	  ……………………………………………………..	  

	  

Modaliteiten	  van	  de	  verkiezing	  :	  	  

U	  hebt	  twee	  mogelijkheden	  om	  uw	  stem	  uit	  te	  brengen	  :	  	  

	  

1. De	  dag	  van	  de	  verkiezing	  op	  het	  verkiezingsburo	  op	  school.	  (De	  openingstijdschippen	  worden	  
op	  school	  aangekondigd)	  
	  
	  

2. Per	  correspondentie.	  
	  
Doe	  het	  stembiljet	  van	  uw	  keuze	  in	  de	  daartoe	  bestemde	  kleine,	  gekleurde	  envelop.	  Zowel	  
het	  stembiljet	  als	  de	  gekleurde	  envelop	  moeten	  onbeschreven	  zijn.	  
Vervolgens	  de	  gekleurde	  envelop	  dichtdoen	  en	  in	  de	  witte	  envelop	  doen.	  	  
Op	  de	  achterzijde	  van	  de	  witte	  envelop	  schrijft	  U	  uw	  naam	  en	  voornaam,	  adres	  en	  uw	  
handtekening.	  U	  kunt	  deze	  op	  elke	  willekeurige	  dag	  vòòr	  de	  verkiezingen	  aan	  de	  lera(a)r(es)	  
van	  uw	  kind	  geven.	  
	  
Elke	  ouder	  mag	  één	  keer	  stemmen	  :	  vader	  +	  moeder.	  
	  
	  
	  
	  

Met	  uw	  deelname	  aan	  de	  
oudervertegenwoordigersverkiezingen	  draagt	  u	  bij	  aan	  de	  

kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  van	  uw	  kind.	  
	  
	  


