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2.4 L.O.C. ______________________________________________________
 
L.O.C. betekent lokaal onderhandelingscomité, waarbij onderwijzend personeel in het beleid en 
de organisatie van de school betrokken zijn. 
 
In het L.O.C. zijn twee geledingen, schoolbestuur en personeel, aanwezig met een gelijk aantal 
vertegenwoordigers. 
 
Schoolbestuur   De Vos Chantal, Lozer  
    Note Rita, Ouwegem 
    Van Rentergem Mathieu, Huise 
Personeel   De Stoop Caroline, kleuteronderwijzeres Ouwegem 
    Verloo Elke, onderwijzeres Huise 
    Verzele Marleen, kleuteronderwijzeres Lozer 
Permanente adviseurs  De Schepper Veronique, directie Lozer 
    Debaene Jo, directie Ouwegem 
    Van Steenkiste Mia, directie Huise 
     

2.5 Schoolraad __________________________________________________ 
 
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een 
informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt 
samengesteld voor een periode van vier jaar.      
 
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 
 
Deze is samengesteld uit : 

 3 vertegenwoordigers van het personeel 
 3 vertegenwoordigers van de ouders 
 3 vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap 

Naast deze 9 leden wordt ook telkens de directeur en 1 vertegenwoordiger van het 
schoolbestuur op elke vergadering uitgenodigd, wat het overleg vereenvoudigt. 

In deze schoolraad situeert zich het zwaartepunt van de formele inspraak op school. 
De participatie van de ouders 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 kunnen afgewogen worden. 
 
De schoolraad komt minimum 3 x per schooljaar samen. 
De bevoegdheden van de schoolraad zijn : 

 Facultatief overleg : de schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een 
schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of 
ouders aanbelangen. 

 Verplicht advies : op schriftelijk verzoek van het schoolbestuur aan de voorzitter van 
de schoolraad verleent de schoolraad aan het schoolbestuur advies over elk ontwerp van 
beslissing in verband met onderwerpen, vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de 
schoolraad. 
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 Overleg : de schoolraad overlegt samen met ( een delegatie van ) het schoolbestuur in 
verband met onderwerpen, vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de schoolraad.  
Schoolbestuur en schoolraad streven tijdens dit overleg naar een akkoord. 

 Personeel   Weytens Els = ondervoorzitter    
     Vandenbossche Rita 
     Carton Saskia = secretaris 
 Ouders    Cosyn Kristel 
     Annoo Sigrid 
     Vanassche Barbara 
 Lokale gemeenschap  Van Betsbrugge Kathelijne 
     Dujardin Marijke 
     Hoste Eddy (voorzitter) 
 Externe vertegenwoordigers Van Hauttegem Willy (schoolbestuur)  niet-stemgerechtigd 
     Debaene Jo (directie)  niet-stemgerechtigd 

 Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door alle ouders kan opgevraagd worden. 
 Wie vragen of opmerkingen heeft voor de schoolraad kan zich wenden tot de voorzitter 

(Hoste Eddy : eddy.hoste@skynet.be). Uiteraard kunnen ook de andere leden aangesproken 
worden. 

  
2.6 Oudercomité & Vriendenwerkgroep________________________________ 

 
Het oudercomité is een feitelijke vereniging en bestaat uit vrijwillige ouders.  

Het doel van een oudercomité is de communicatie tussen het schoolteam en de ouders te 
bevorderen. Alle ouders kunnen steeds met vragen, ideeën en voorstellen bij het oudercomité 
terecht voor zover deze getuigen van een opbouwende positieve ingesteldheid t.o.v. de school. 

de klastitularis of de directeur. 

Bij de inschrijving en bij het begin van elk schooljaar krijgen alle ouders de kans om lid te 
worden van het oudercomité. Elk gezin krijgt dan ook een lijst met de namen en de coördinaten 
van de leden. 

Het oudercomité vergadert om de 6 weken, waarop de directeur en telkens één leerkracht 
(beurtrol) aanwezig is. 

De vriendenwerkgroep bestaat uit een aantal leden van enkele Ouwegemse verenigingen (de 
KVLV, de KGB, de gezinsbond) en een aantal leden van het schoolteam : de directeur, een 

 

De vriendenwerkgroep helpt bij de organisatie van de eetfestijnen : de kaas- en wijnavond, het 
mossel- en kippenfestijn. 

De vriendenwerkgroep komt samen op uitnodiging van de directie en vergadert een 5-tal keer 
per schooljaar. 

 

 


