Oudervereniging VAMO
Gemeentelijke Kleuter- en Basisschool, Afdeling Eindhout Laakdal

STATUTEN
1. STRUCTUUR
De Oudervereniging (O.V.) is een feitelijke vereniging.
De verantwoordelijken zullen gezamenlijk gedragen worden en dienen minimaal gehouden te
worden.
Alle activiteiten, handelingen en financiële transacties dienen volgens het principe van het
democratisch begrip goedgekeurd te worden.
De uitvoering ervan zal geschieden via de voorzitter of de penningmeester.
De materiële eigendommen en het vermogen van de O.V. blijven eigendom van de O.V.
Indien de O.V. ophoudt te bestaan, zullen alle bezittingen overgemaakt worden aan de
directie ten voordele van de Gemeentelijke Kleuter- en Basisschool, Afdeling EindhoutLaakdal.
2. DOELSTELLINGEN
De O.V. is een schoolgebonden entiteit die op vrijwillige basis functioneert.
De doelstellingen zijn:






De belangen verdedigen van de kinderen/ouders naar de school toe
Het promoten van de school
Het organiseren van activiteiten op zowel informatief, didactisch als sociaal vlak
De financiële ondersteuning van de school
Het actief deelnemen in andere organisaties (participatieraad, cultuurraad, LOK, e.d.)

De organisatie en de pedagogische/didactische situatie van de school blijft een
verantwoordelijkheid van de directie en de inrichtende macht.
3. SAMENSTELLING
De O.V. bestaat uit:
1. Dagelijks bestuur
 Een of twee voorzitter(s)
 Een ondervoorzitter
 Een secretaris
 Een penningmeester
2. Vaste leden
Dit zijn leden die actief deenemen door het bijwonen van vergaderingen, mee participeren
aan bepaalde initiatieven, e.d.
3. Occasionele medewerkers
Dit zijn leden die hulp bieden bij bepaalde activiteiten.

4. Afvaardiging buscomité
Aangezien een derde van de verworven inkomsten automatisch wordt doorgestort aan het
buscomité, wordt hiervan een lid afgevaardigd in het oudercomité.
Als voorwaarde om vast lid te worden van de O.V., dient de betrokkene, ouder te zijn van
een kind dat schoolgaat in de betreffende school en/of personeelslid zijn van de school in
een andere functie dan leerkracht. Van alle leden wordt gevraagd een belangeloze inzet en
volledige betrokkenheid bij het schoolgebeuren na te streven. Alle leden zetelen in het
bestuur als ouder en dus niet uit politieke noch ideologische overtuiging.
Voor de occasionele medewerkers zijn er geen specifieke voorwaarden maar wordt enkel
hun bereidwilligheid toegejuichd.
De namen van de vaste leden van de O.V. worden bekend gemaakt aan de ouders bij het
begin van het schooljaar via de website.
4. LEDENWERVING
Er wordt gestreefd naar een participatie met elke klas en leerjaar van ten minste één vast lid.
Iedereen kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de O.V. of kan voorgesteld worden
door ieder vast lid. Elke ouder van elke nieuw ingeschreven leerling zal een
inschrijvingsformulier ontvangen waarin kort de werking van de O.V. wordt toegelicht. Hierbij
heeft elke ouder de vrije keuze om zich ofwel aan te sluiten bij de vaste leden van het
oudercomité ofwel om zich aan te sluiten bij de occasionele medewerkers.
De leden van het lerarenkorps van de Gemeentelijke Basisschool van Eindhout-Laakdal
kunnen geen vast lid zijn van het O.V.
5. STEMMINGEN
Ieder vast lid heeft één stem en dient die, in geval van stemming, persoonlijk uit te brengen.
Ieder vast lid is tevens gemachtigd om een stemming aan te vragen. De stemming gebeurt
geheim indien de voorzitter dit nodig acht of indien de aanvrager dit wenst. De dialogen
aangaande de stemmingen dienen als vertrouwelijke informatie te worden behandeld en
blijven intern.
Een meerderheid van 50 % + 1 is nodig om een beslissing te nemen. Indien er een even
aantal stemmen uitgebracht wordt, zal de voorzitter zich onthouden.
Indien er gestemd wordt over aanpassingen van de statuten dient er ten minste 75 % van het
aantal vaste leden aanwezig te zijn. De uitnodiging voor de vergadering zal deze stemming
vermelden.
6. VERGADERINGEN
De vergaderingen gaan door op vastgestelde dagen.
De voorzitter en de penningmeester kunnen, indien nodig, in samenspraak een speciale
vergadering samenroepen.
Een regelmatige aanwezigheid van de vaste leden is vereist. Indien een lid meerder malen
afwezig is zonder verontschuldiging zal de voorzitter de betrokkene spreken aangaande zijn
motivatie.
De school zal vertegenwoordigd worden door één leerkracht per afdeling.
Deze leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van de informatie en de
uitvoering van eventuele actiepunten die tijdens de vergadering aan de school toegewezen
worden.
De secretaris zal een beknopt verslag opmaken van iedere vergadering en dit bezorgen aan
alle vaste leden van de O.V. alsook aan zijn vaste helpers en alle leerkrachten.

7. VERKIEZINGEN



Vanaf 1 september 2012 zullen om de 3 schooljaren kandidaturen voor het dagelijks
bestuur opgevraagd worden.
Tussentijds kan één van de bestuursleden zelf een aanvraag indienen om zijn/haar
mandaat te herverkiezen.

Bij elk van de twee procedures dienen kandidaat-kiezers hun kandidatuur binnen te brengen
op een vooraf meegedeelde datum.
De namen zullen medegedeeld worden op een speciaal ingelaste vergadering. Via een
opgesteld formulier en bij ten minste 50 % aanwezigheid van de vaste leden kunnen die
avond alle aanwezigen hun stem uitbrengen.
Diezelfde avond zullen de stemmen door het bestuur en één onafhankelijke van de vaste
leden worden geteld en meegedeeld.
De eerste vergadering van de daarop volgende maand kan het oudercomité vergaderen met
het nieuwe bestuur.
8. INFORMATIE
Jaarlijks zal de O.V. een bijlage integreren in de Infobrochure uitgegeven door de school,
waarin de doelstellingen en de belangrijkste activiteiten bekend gemaakt zullen worden. De
statuten van de Oudervereniging van de Gemeentelijke Kleuter- en Basisschool Afdeling
Eindhout-Laakdal bevinden zich steeds ter inzage voor iedereen op de website.

Oudervereniging VAMO
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Addendum bij de Statuten
1. Het Oudercomité vergadert ongeveer maandelijks. Hierop worden alle vaste leden,
alsook een vertegenwoordiging van de leerkrachten uitgenodigd.
2. Iedere vergadering begint met de goedkeuring van het verslag van de voorgaande
vergadering en dit door alle aanwezigen leden van het Oudercomité en de leerkrachten.
Er wordt in het verslag nota genomen van eventuele bemerkingen. Het kasverslag zal
ook meegedeeld worden.
3. Het Oudercomité behoudt zich het recht voor om, indien vereist, een aparte vergadering
in te lassen in besloten kring (zonder vertegenwoordiging van de leerkrachten). De
bedoeling hiervan is van een aantal zaken van interne orde te bespreken of beslissingen
te nemen aangaande (eventueel) in het eerste deel van de vergadering aangevraagde
zaken.
4. Het Oudercomité zal als orgaan (volgens de democratische regels, zie hiervoor ook de
Statuten) enkel beslissingen treffen aangaande een item dat op een bestuursvergadering
wordt aangebracht en besproken. In geen geval zijn de individuele leden van het
Oudercomité gemachtigd om beslissingen te nemen. De enige uitzondering hierop is
een geval van hoogdringendheid. In dit geval oordeelt de voorzitter of een beslissing kan
genomen worden in overleg met de penningmeester, dan wel dat een bijzondere
bijeenkomst van alle leden vereist is (zie tevens punt 6. van de Statuten).
5. Onderwerpen die men behandeld wenst te zien, worden enkel op de agenda geplaatst
van de vergadering en worden uitsluitend via dit forum besproken. Dit kan
voorafgaandelijk aan de vergadering (via één van de leden van het Oudercomité) of
tijdens de vergaderingen.
6. Vragen om verduidelijking aangaande eerder genomen beslissingen, kunnen enkel op de
vergaderingen van het Oudercomité.
7. Aanvragen tot financiële tussenkomst vanwege het Oudercomité worden
voorafgaandelijk aan de activiteit aangevraagd. Dit ofwel op de vergadering van het
oudercomité of aan één van de bestuursleden.
8. Aanvragen tot terugbetaling van de gemaakte kosten van zoals in punt 7 goedgekeurde
activiteiten, worden tot de penningmeester gericht. Terugbetalingen zullen enkel via
overschrijving worden overgemaakt (kleine sommen kunnen eventueel zo worden
uitbetaald). Wel is vereist dat bij elk verzoek tot terugbetaling het bankrekeningnummer
wordt vermeld waarop dit dient te gebeuren.
9. Alle leden van het oudercomité zijn gemachtigd om het kasverslag op te vragen indien
gewenst. Ze kunnen zich dan richten tot de penningmeester.
10. Alle leden zetelen in het bestuur als ouder en dus niet uit politieke noch ideologische
overtuiging. Indien blijkt dat dit oorzaak is van conflicten, heeft de oudervereniging het
recht om deze persoon te weigeren als bestuurslid. De stemming hierover zal gebeuren
conform artikel 5 van de statuten.

