Dendermonde, 8 oktober 2020
Oproep tot kandidaatstelling – geleding uit de sociale, economische en culturele milieus - voor de rechtstreekse verkiezing van de
schoolraad van GO! Basisschool Atheneum Dendermonde
Beste collega’s
Binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt een school mee bestuurd door een schoolraad.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en bestaat uit:
1.
2.
3.
4.

drie rechtstreeks verkozenen door en uit de ouders van leerlingen.
drie rechtstreeks verkozenen door en uit het personeel.
twee gecoöpteerden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.
de directeur van de school die de vergaderingen bijwoont met raadgevende stem.

Wat zijn de bevoegdheden van de schoolraad?
1.

Advies aan de directeur inzake:
a. de algemene organisatie van de school,
b. de werving van leerlingen en cursisten,
c. de organisatie van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten,
d. het schoolbudget,
e. het schoolwerkplan.

2.

Advies aan de Raad van Bestuur en de algemeen directeur inzake:
a. de toewijzing van het mandaat van directeur,
b. de programmatie van het studieaanbod,
c. de schoolinfrastructuur,
d. de organisatie van het leerlingenvervoer (NVT)

3.

Overleg met de directeur inzake:
a. het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket,
b. de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten,
c. welzijn en veiligheid op school,
d. het schoolreglement.

zich kandidaat te stellen voor de schoolraad?
Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor de rechtstreekse verkiezingen kan het formulier daartoe bekomen worden op het
secretariaat van de school bij mevrouw Inge de Koning, Basisschool GO! atheneum Dendermonde, Zuidlaan 3, 9200 Dendermonde
of kan u het afdrukken via smartschool (zie bijlage).
De kandidaturen voor de rechtstreekse verkiezing moeten, op straffe van onontvankelijkheid, met voornoemd formulier en uiterlijk
op 31 oktober 2020 aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau bezorgd worden op volgend adres:
K. Van Langenhoven
Voorzitter van het Kiesbureau
GO! basisschool atheneum Dendermonde
Zuidlaan 3
9200 Dendermonde
Een officiële oproepingsbrief voor deelname aan de rechtstreekse verkiezingen evenals een stembiljet om schriftelijk uw stem uit te
brengen wordt u bezorgd uiterlijk op 01 december 2020, indien dit nodig is. De rechtstreekse verkiezingen worden gehouden in de
periode van 1 tot 14 december 2020 van de kiesperiode.
Met vriendelijke groeten
Kathy Van Langenhoven
Voorzitter Kiesbureau
Directeur GO! basisschool atheneum Dendermonde
GO! basisschool atheneum
Zuidlaan 3
9200 Dendermonde
Vestiging:
GO! Leefschool, Posthoornstraat 20, Dendermonde - 052 2130 06

052 25 17 78 (-79) ~ instellingsnummer: 2923
directie.bs@kad.be of secretariaat.bs@kad.be
www.kad.be

