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Buggenhout, 3/10/2017

Beste ouders,

Op 22 februari 2018 wordt er een nieuwe schoolraad geïnstalleerd. Hiervoor worden de komende
weken verkiezingen georganiseerd.
De schoolraad is het orgaan dat advies verleent aan de directeur, het schoolbestuur en tevens
overleg pleegt met de directeur.
Deze raad, die 4 jaar zetelt, is als volgt samengesteld:


2 vertegenwoordigers verkozen uit de ouders



2 vertegenwoordigers verkozen uit het personeel



2 gecoöpteerden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

De verkiezing van de eerste 2 groepen verloopt tussen 22 en 26 januari 2018. Hiervoor moet men
zich vóór 1 december 2017 kandidaat stellen.
De coöptatie van de laatste groep gebeurt tussen 26 januari en 9 februari 2018. Hiervoor moet men
zich vóór 29 januari 2018 kandidaat stellen.

Indien u zich kandidaat wil stellen voor de schoolraad, kan dat.

Iedereen die zich kandidaat wil stellen moet dit doen via een standaardformulier dat u kan verkrijgen
op het schoolsecretariaat. Deze kandidaturen moeten ten laatste op 1 december e.k. in ons bezit zijn.
Dit kan door een aangetekende zending (postdatum), of door afgifte op school, tegen
ontvangstbewijs. Dit laatste uiterlijk op vrijdag 1 december 2017, om 15.30 uur.
Het adres:
Gemeentelijke Basisschool Buggenhout
t.a.v. de voorzitter van het kiesbureau, dhr Koen Robberechts
Collegestraat 1
9255 Buggenhout
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Uiterlijk op 8 december wordt de lijst van de kandidaten afgesloten. Deze worden op de hoogte
gebracht. Een alfabetische kandidatenlijst wordt bezorgd aan alle kandidaten en wordt ter inzage
gelegd in de school.
Van 22 tot 26 januari 2018 worden er dan schriftelijke rechtstreekse verkiezingen gehouden. U
ontvangt dan een stembiljet en kan dan stemmen op 2 kandidaten. De stemming is niet verplicht.
Elke ouder
van een regelmatige leerling heeft één stem.

Hopend u hiermee van dienst te zijn,
Met vriendelijke groeten
Koen Robberechts
directeur
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