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Statuten oudercomité 
 

  OC-Sint-Paulus – Ottergemsesteenweg – Gent 
 
 

 
1. Algemeen 

 
Art. 1 : Het oudercomité (verder : OC) van de Sint-Paulusbasisschool is een adviserend 
orgaan. 

Het heeft als opdracht :  het organiseren van de medewerking van de ouders aan de totale 
opvoeding en de ontwikkeling van de leerlingen en de kleuters. 

 

Art. 2 : Het OC zal tevens mee zorgen voor de uitstraling van de school naar binnen en naar 
buiten toe. 
 

Art. 3 : De werking van het OC zal geschraagd zijn door een christelijk maatschappelijke 
visie. 
 

Art. 4 : Individuele zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks het bestuur van de school of de 
bevoegdheid van de leraars betreffen, vallen buiten de adviserende bevoegdheid van het 
OC. 
 
 
 
 

 
2. Lidmaatschap 

 
Art. 5 : Volgende personen kunnen lid worden van het OC:  

 Ouders van leerlingen of kleuters; 

 Diegenen die het wettelijk gezag bezitten over een leerling of kleuter; 

 Diegenen bij wie het kind permanent verblijft. 
 

Art. 6 : Leerkrachten van de school kunnen geen lid worden van het OC. 
 

Art. 7 : Het OC staat in voor de werving van haar leden : 
Kandidaat-leden maken zich kenbaar bij directie, leerkrachten of een lid van het OC. 
De namen worden doorgespeeld aan de voorzitter. 
Kandidaat-leden worden zonder stemming aanvaard. 
Van ieder lid wordt een minimum engagement gevraagd : aanwezigheid op de vergaderingen. 
Elk nieuw lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van de statuten. 
 

Art. 8 : Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van 2 ouders per klasgroep. 
Dit om enerzijds de continuïteit van het OC te waarborgen, en anderzijds om een 
vertegenwoordiging te hebben uit iedere klasgroep. 
 

Art. 9 : Einde lidmaatschap. 
Na drie opeenvolgende afwezigheden op de vergadering wordt het betrokken lid gecontacteerd 
door de voorzitter met de vraag of verder lidmaatschap gewenst is. 
Het lidmaatschap van het OC neemt automatisch een einde als het lid geen kinderen meer heeft 
op de school.  Uiteraard kan het lid ten allen tijde zelf beslissen uit het OC te stappen. 
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3. Beheer en organisatie 

 
Art. 10 : Het OC kiest uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
penningmeester voor de duur van 3 jaar. 

Kandidaten die zich aanmelden worden op een alfabetische lijst geplaatst. 
De stemming verloopt zoals beschreven in art. 11. 
Na het beëindigen van het mandaat is men herverkiesbaar. 
 

Art. 11 : Stemprocedure : 
 Over praktisch-zakelijke en statutaire aangelegenheden : bij handopsteking – hierbij is een 

gewone meerderheid van de aanwezige leden voldoende. 

 Over personen : schriftelijk.  Een geldige stemming is hier slechts mogelijk bij aanwezigheid 
van de helft + 1 van het ledenaantal.  In dit geval is een 2/3 meerderheid van de aanwezige 
leden en de volmachtgevers  vereist. 

Bij staking (= gelijke stand) van de stemmen, volgt een tweede en eventueel een derde 
stemronde.  Wanneer dan nog geen beslissing valt, wordt de stemming de volgende vergadering 
overgedaan. 
Elk lid kan bij afwezigheid op de vergadering volmacht bij stemming verlenen aan een ander lid. 
Elk lid kan slechts drager zijn van één volmacht. 
Voor elk gezin kan slechts één lid stemgerechtigd zijn. 
 

Art. 12 : De voorzitter 
De voorzitter draagt de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het OC in al zijn 
aspecten. 
Tot zijn voornaamste taken behoren : 

 zorgen voor een passend onthaal van de nieuwe leden; 

 zorgen voor de uitnodiging van alle leden voor alle vergaderingen (minstens 1 week van 
tevoren); 

 bevestiging van datum en tijdstip van de volgende vergadering op het einde van elke 
vergadering; 

 voeling houden met de verschillende werkgroepen; 

 als woordvoerder het OC vertegenwoordigen naar inrichtende macht, directie en 
leerkrachten toe. 

 

Art. 13 : De ondervoorzitter 
De ondervoorzitter heeft een ondersteunende en plaatsvervangende functie t.o.v. de voorzitter. 
Hun verantwoordelijkheden en taken kunnen als gelijk worden beschouwd. 

 

Art. 14 : De secretaris 
De verantwoordelijkheid van de secretaris bestaat in de administratieve opvolging van de werking 
van het OC. 
De voornaamste taak is van elke vergadering een verslag opmaken.  Bij diens afwezigheid duidt 
de voorzitter een verslaggever aan. 
Het verslag wordt zo vlug mogelijk (ten laatste 14 dagen na de vergadering) aan alle leden 
bezorgd, via e-mail.  Het verslag wordt nadien aan alle ouders van de school ter beschikking 
gesteld via de website van de school. 
Dit verslag wordt op de volgende vergadering besproken en goedgekeurd. 
 
 

Art. 15 : De penningmeester 
De verantwoordelijkheid van de penningmeester bestaat in de financiële opvolging van de 
werking van het OC. 
Zijn voornaamste taak is tweemaal per schooljaar verslag uitbrengen van de financiële toestand.  
Alle leden hebben inzage in de financiële stukken. 
Voor financiële verrichtingen boven de € 1.240,00 zijn steeds 2 handtekeningen vereist : die van 
de penningmeester en die van één van de drie andere mandatarissen.  Bij ontstentenis van de 
handtekening van de penningmeester, zijn de handtekeningen van de drie andere mandatarissen 
vereist. 
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Art. 16 : De vergaderingen gaan in regel minstens één maal per trimester door in een lokaal 
van de school. 

Een buitengewone vergadering kan samengeroepen worden, wanneer minstens vijf leden de 
voorzitter hierom schriftelijk verzoeken. 
De praktische uitwerking van de genomen besluiten kan gebeuren in werkgroepen waarvan elk 
lid van het OC deel mag uitmaken.  Deze werkgroepen worden tijdens de vergaderingen 
samengesteld. 
De werkgroepen kunnen voor de uitvoering van hun activiteiten beroep doen op alle bereidwillige 
ouders en sympathisanten. 
 

Art. 17 : De directie, de leerkrachten en de vertegenwoordigers van de ouders in de 
participatieraad worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het OC. 

De voorzitter van het OC mag in overleg met de directie van de school, derden uitnodigen op de 
vergadering, voor zover dit nuttig of nodig is tijdens de bespreking van één of meerdere 
dagordepunten. 
Bovengenoemde genodigden zijn niet stemgerechtigd. 
 

Art. 18 : Individuele zaken 
Individuele zaken met een sociale of morele dimensie, aangebracht via leden van het OC, 

kunnen na gemeenschappelijk overleg met de directie opgenomen worden op de dagorde van 

het OC.  De bespreking hiervan gebeurt zodanig dat de privacy van iedereen geëerbiedigd 

wordt. 
 

Art. 19 : De naam van het OC mag niet aangewend worden voor publicaties, manifestaties, 
e.d., zonder uitdrukkelijke toestemming van het OC. 
 
Art. 20 : Alle activiteiten zullen in functie van de algemene doelstellingen staan. 

Voor haar activiteiten zal het OC de accommodatie van de school mogen gebruiken in 
samenspraak met de directie. 
 
 
 
 

 
4. Ontbinding van het oudercomité 

Art. 21 : Het OC wordt ontbonden bij beslissing van het OC zelf 
Het OC wordt automatisch ontbonden na één vol schooljaar non-activiteit. 
 

Art. 22 : Bezittingen OC bij ontbinding 
Bij ontbinding van het OC, worden alle bezittingen van het OC, in natura of in speciën, 
overgemaakt aan de Sint-Paulusbasisschool -  Ottergemsesteenweg 155 – 9000 Gent. 

 


