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Werking schoolorganen  
 
 
Uitwerking rollen en schoolorganen 
 
1 Klasouder 
 
Leden 
Ouder van de klas: via kandidaatstelling of op vraag van de klasleraar 
 
Na te streven doel / reden van bestaan 
Het geven van de nodige ondersteuning aan de leraar op vraag van de leraar 
 
Verantwoordelijkheden 
• Verzorgen van communicatie en organisatie - op vraag van de klas- en of vakleraar 

- Zwemmen, schaatsen 
- Toneelbenodigdheden 
- Schoolreizen en uitstappen 
- Andere vragen… 

• Indien nodig verzorgen van communicatie en organisatie  vanuit de ouderwerkgroepen  
- Luizencontrole 
- Klusteam 
- Schenkingen 
- Handwerkgroep 
- Feestgroep 
- Muziekgroep 

(Meestal verloopt deze communicatie via de werkgroepen zelf of via de weekberichten.) 
• Inzicht in de werking van de organen van de school, de juiste beeldvorming ervan actief 

ondersteunen 
• Neutraal en objectief doorverwijzen van vragen naar het juiste kanaal is een eerste reflex 
• Nieuwe starters toevoegen aan de nodige lijsten en versturen van een korte introductiemail -  

inhoud af te stemmen met de leraar 
• Mag deelnemen aan de ouderraad vanuit haar/zijn persoonlijke naam 
 
  



 

2 Ouderraad 
 
Leden 
De ouderraad is een participatieorgaan van/voor ouders. Alle ouders zijn welkom en spreken vanuit 
eigen naam. 
Verder zijn alle betrokken in het schoolleven welkom: directie, leraren, bestuursleden in functie, 
vertegenwoordigers van werkgroepen,…  
 
Na te streven doel / reden van bestaan 
Het vormen van een beeld van het leven op de hele school en het uitwisselen van ideeën. Plaats 
waar initiatieven ontstaan. 
 
Verantwoordelijkheden 
• De ouderraad komt 2 maandelijks samen. 
• Een stuurgroep leidt de vergadering in goede banen en zorgt voor de opvolging en voorbereiding 

van de agenda. 
• Het verslag van de ouderraad is een week na de ouderraad terug te vinden op de website van de 

school via de ouder-login. 
• De stuurgroep bewaart een lijst van besluiten die reeds door het lerarenteam genomen zijn als 

antwoord op een vraag uit de ouderraad. 
• De stuurgroep zal wanneer een vraag opnieuw gesteld wordt, verwijzen naar het reeds genomen 

besluit. Deze vraag komt dan niet opnieuw op de agenda van het lerarenteam. 
• Wanneer dezelfde vraag steeds opnieuw opduikt gaat de ouderraad onderzoeken welke diepere 

vraag er achter schuilt. 
• Voorstellen voor het lerarenteam worden door de ouders besproken. 
• Via werkgroepen wordt de organisatie van diverse activiteiten en praktische zaken opgenomen. 

Zo zijn er de werkgroepen luizencontrole, klusteam, schenkingen, handwerkgroep, feestgroep en 
muziekgroep. 

• Vaste agendapunten: 
- een kort beeld gebracht door een leerkracht: ‘Wat leeft, beweegt er in de school?’  
- check in ronde 
- berichten uit het lerarenteam 
- terugblik op de vergadering  

Wat hebben we vandaag besloten? Wat nemen we mee in het verslag? 
Wat ligt er nog? Wat nemen we mee naar de volgende ouderraad?  
Wat kan er volgende keer anders? 

- check uit ronde: vb Wat neem je mee als oogst van deze avond?  
- De stuurgroep heeft verder de ruimte om deze vergadering vorm te geven op een manier die 

het best het doel van de vergadering dient. 
 
 
 
 
  



 

3 Schoolraad 
 
Leden 
Vertegenwoordigers van ouders, medewerkers en externen 
• 2 ouders 
• 2 leraren, 1 uit kleuterklassen en 1 uit lagere school 
• 1 externe  
• de directeur als waarnemend lid van het bestuursorgaan  
Als ouder kan je je kandidaat stellen en verkozen worden voor 4 jaar. Zie link decreet  
De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan. Deze kan buiten de leden van de raad worden 
aangeduid, in welk geval hij niet stemgerechtigd is. 
De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter worden aangeduid. 
 
Na te streven doel / reden van bestaan 
De schoolraad is een participatieorgaan en adviseert het bestuursorgaan over beslissingen die 
medewerkers, ouders of leerlingen aanbelangen. 
 
Verantwoordelijkheden 
• Vastleggen van het huishoudelijk regelment van de schoolraad: 

- wijze van bijeenroeping 
- wijze van besluitvorming, aanwezigheidsquota, stemverhoudingen 
- aantal mandaten per geleding 
- wijze waarop de communicatie- en informatieplicht gerealiseerd wordt 

-> link naar het huishoudelijk reglement 
De schoolraad streeft bij het vastleggen van het huishoudelijk reglement en bij het aanduiden van de 
voorzitter consensus na. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt beslist bij gewone meederheid. 
 
• Inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren en in de pedagogische aangelegenheden waarvoor 

het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt  
• Het schoolbestuur vraagt advies aan de schoolraad voor elk ontwerp van beslissing inzake 
 1° de bepaling van het profiel van de directeur 
 2° het studieaanbod 
 3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen 
 4° de vaststelling van het nascholingsbeleid 
 5° het beleid inzake experimenten en projecten  
• Onderhouden van een goede communicatie met de ouderraad en het lerarenteam 
• Als schakel fungeren tussen de ouderraad, het bestuursorgaan en het lerarenteam 
• Garanderen van de inspraak van ouders  
• Opvolgen van belangrijke dossiers 
 
  



 

4 Bestuursorgaan 
 
Leden 
Steinerscholen Antwerpse basisscholen vzw 
De directeur is adviserend lid van de vergadering.  
Iedere ouder kan lid worden van het Bestuursorgaan. Zich kandidaat stellen kan door een 
gemotiveerde kandidatuur te bezorgen per mail aan de voorzitter van het Bestuursorgaan. De 
kandidatuur wordt besproken in de eerstvolgende vergadering van het BO. 
 
Na te streven doel / reden van bestaan 
Het bestuursorgaan draagt op moreel, juridisch en financieel gebied de verantwoordelijkheid voor de 
vzw. 
Ze is o.m. verantwoordelijk voor de huisvesting, het personeelsbeleid en het beheer van de 
schoolfinanciën en de materiële uitrusting. 
 
Verantwoordelijkheden 
• Afleggen van rekenschap over het gevoerde beleid op de jaarlijkse Algemene Vergadering 
• Delegeren van de eindverantwoordelijkheid en schoolleiding aan de directeur 
• Het schoolbestuur vraagt advies aan de schoolraad voor elk ontwerp van beslissing inzake 
 1° de bepaling van het profiel van de directeur 
 2° het studieaanbod 
 3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen 
 4° de vaststelling van het nascholingsbeleid 
 5° het beleid inzake experimenten en projecten 
 
 
5 Algemene Vergadering 
 
Leden 
Elke ouder en leraar die de doelstellingen van de vereniging wil onderschrijven en aan de 
verwezelijking wil meewerken, kan stemgerechtigd lid worden van de Algemene Vergadering van de 
vzw op eenvoudige aanvraag. 
Het lidmaatschap van de vzw houdt geen financiële of juridische aansprakelijkheid in. 
 
Na te streven doel / reden van bestaan 
Transparantie en inzicht in het schoolbeleid bieden aan ouders en medewerkers. Orgaan waar 
budget, begroting en statutenwijzigingen voorgelegd worden en  
gestemd. 
 
Verantwoordelijkheden 
• Het schriftelijk uitnodigen van leden voor de jaarlijkse Algemene Vergadering 
• Goedkeuren van budget en begroting voorgelegd door het bestuursorgaan 
• Stemmen over statutenwijzigingen 
• Goedkeuren van nieuwe bestuursleden 
 
  



 

6 Lerarenteam 
 
Leden 
De leraren van de school en de directeur 
 
Na te streven doel / reden van bestaan 
Het vormen van een werkgemeenschap die zich inzet voor de verwezelijking van de Rudolf 
Steinerpedagogie en het nemen van pedagogische besluiten voor de school. 
 
Verantwoordelijkheden 
• Voeren van een wekelijkse pedagogische vergadering 
• Wezenlijke onderdelen van deze vergadering zijn: studie, verdieping en de kind- en/of 

klasbespreking + praktische en organisatorische agendapunten 
• Streven naar een juiste pedagogische en sociale grondhouding 
• Bekijken van vragen/voorstellen vanuit de ouderraad, er een beeld van vormen, er een besluit 

over nemen of een voorstel maken 
• Vragen waar ‘veiligheid’ bij komt kijken bespreken met de preventieadviseur 
 
 
7 Directie 
 
Leden 
De directeur van de school, door het bestuursorgaan aangesteld na een sollicitatieprocedure 
 
Na te streven doel / reden van bestaan 
Verantwoordelijk voor het voeren van het pedagogisch en schoolorganisatorisch beleid, met inbegrip 
van het medewerkers-, financieel en materieel beleid. 
 
Verantwoordelijkheden 
• Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan het bestuursorgaan 
• Deelnemen aan en voorzitten van het lerarenteam 
• Samen met de leraren, via het lerarenteam, het pedagogisch beleid van de school voeren 
• Zorgen voor maximale ondersteuning van de medewerkers bij hun taak 
• Deelnemen aan de schoolraad als waarnemend adviseur, gemandateerde van het bestuursorgaan 
• Deelnemen aan de ouderraad als vertegenwoordiger van de school 
• Eindverantwoordelijkheid in de schoolwerking zoals gemandateerd door het bestuursorgaan 
 
 


