
 

 

Merksem 4 maart 2021 

Beste ouders 

Het oudercomité zorgt voor het informele overleg tussen ouders en school. Daarnaast gebeurt 
er in de schoolraad ook een formeel overleg tussen vertegenwoordigers van ouders, 
personeelsleden, leerlingen (secundair), de lokale gemeenschap (de buurt) en het schoolbestuur.              
De participatie van de ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt de volle steun van 
het schoolbestuur. De schoolraad geeft advies aan en overlegt immers met het schoolbestuur 
over bijv. pedagogische aangelegenheden, bouwdossiers, het schoolreglement, ...   

Er bestaat een aparte schoolraad voor de basisschool en het secundair. Het mandaat van de 
huidige vertegenwoordigers verloopt op 1 april 2021, daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden.  

Voor elk van de twee raden willen we drie vertegenwoordigers voor de ouders kiezen. Elke vader, 
moeder of voogd van een leerling van onze school mag zich hiervoor kandidaat stellen, tenzij hij/ 
zij personeelslid of lid van het schoolbestuur is.  

Kandidaten kunnen zich via e-mail melden bij Bregt De Cock, secretaris van het oudercomité, via 
info@slm-oudercomite.be of via het invulformulier op de website van het oudercomité: 
http://www.slm-oudercomite.be. 

Wij houden alleen rekening met kandidaturen die ons via deze weg bereiken.  Wij vragen u dit te 
doen vóór 15 maart 2021.   

Het oudercomité vraagt wel uw engagement om ook aan te sluiten bij hun vergaderingen (één 
keer op de maand op maandagavond). 

Als er meer kandidaten zijn dan de te verdelen mandaten volgt er tussen 18 en 25 maart een 
stemming. Elke ouder of voogd is stemgerechtigd, de stemming is geheim, maar niet verplicht. 
Elke kandidaat ontvangt dan een exemplaar van het kiesreglement. Het kiesreglement ligt 
eveneens ter inzage op het schoolsecretariaat. De resultaten van deze stemming zullen dan op 1 
april kenbaar gemaakt worden. 

 

Met vriendelijke groeten 

Joeri Alenis, voorzitter Schoolraad secundair 
Tom Peeters, voorzitter Schoolraad basisscholen 
Johan Van Staeyen, algemeen directeur 
Tony Mommers, voorzitter oudercomité 
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