Voorwerp :

Gemeentelijke Nederlandstalige Basisschool
Kennisname van de samenstelling van de schoolraad 2017-2021
----------------------------------------------------------------------------------------Motivering:
Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
onderwijsraad, inzonderheid artikel 12, § 1, laatste lid;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004; lokale
participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid art. 117 ;
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad normaliter aflopen op
31 maart 2017;
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij
door aanduiding vanuit de ouderraad, de pedagogische raad en de leerlingenraad.
Overwegende dat de NGBS Wemmel over een pedagogische raad en een
ouderraad beschikt
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld door aanduiding vanuit de
ouderraad en de pedagogische raad

Besluit:
Artikel 1.- : Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de
samenstelling van de schoolraad 2017-2021 van de Gemeentelijke Nederlandstalige
Basisschool.
Geleding personeel :
Effectieve leden:
- mevr. Pascale Van Buggenhout
- mevr. Marjan Thielemans
Geleding ouders:
Effectieve leden:
- mr. Nicolas Tybergin
- mevr. Michèle Abbeloos
Artikel 2.- : De namen van de effectieve leden en de plaatsvervangers worden via de
directie van de school aan de geledingen van de schoolraad medegedeeld.
Artikel 3- : Het schoolbestuur nodigt de leden van de nieuwe schoolraad voor de
installatievergadering uit, namelijk op 24 april 2013 om 19 uur in NGBS met volgende
agenda:
- Doelstellingen en werking van de schoolraad
- Vaststelling voorzitterschap
- Aanduiding secretaris

-

-

Voordragen leden lokale gemeenschap: Patricia Hautain
(bibliothecaris) en Laura Van Dijk (OCMW - dienst
kinderarmoede)
Bespreking huishoudelijk reglement
Groene speelplaats i.s.m. groene corridor en Mos
Enquête Ouderparticipatie i.s.m. met Agentschap voor
Integratie en inburgering
Taalvaardigheidsonderwijs i.s.m. Steunpunt Diversiteit en Leren
Opsplitsen kleuter en peuterklas
Aanpassing schoolreglement: definitieve uitsluiting

Artikel 4- : De directeur met de verdere voorbereiding van de installatievergadering
te belasten.

