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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Algemene bepalingen 

 

De oudervereniging heeft tot doel de opvoeding van en het onderwijs voor de 

leerlingen van basisschool ‘t park te Malle gunstig te beïnvloeden en te 

bevorderen, de uitbouw van de school in alle opzichten te stimuleren, actief mee 

te werken met alle mogelijke betrokkenen om een goede verstandhouding te 

creëren binnen de school, de ouders en voogden van de leerlingen van de school 

te Malle nauwer te betrekken bij de werking van de school, en met het oog op dit 

doel alle middelen te verzamelen nodig voor de verwezenlijking van dit doel.  

Met andere woorden zal de oudervereniging activiteiten organiseren om extra 

financiële middelen te vergaren die dan de kinderen volledig ten goede komen. 

Anderzijds vormt de oudervereniging een team van ondersteunende helpende 

handen voor de school. De vereniging betreft een feitelijke vereniging. 

 

De Raad van Bestuur bestaat uit: Ann Don Porto Carero – voorzitter, Tom Beckx – 

penningmeester en Nathalie Van Echelpoel – secretaris. 

De vereniging heeft een verzekeringscontract afgesloten bij KBC-verzekeringen, 

Lange Nieuwstraat 32, 2000 Antwerpen. Het betreft een polis 

vrijwilligersorganisaties en omvat volgende verzekeringen: burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. 

 

De vereniging heeft een zichtrekening bij Argenta, de voorzitter en de 

penningmeester hebben een volmacht over deze rekening. Alle inkomsten die de 

vereniging verwerft komen volledig ten goede aan de school en de kinderen. 

In de vereniging betaalt men enkel de reële kosten die gemaakt worden in functie 

van de vereniging.  

De vereniging heeft ook statuten die werden opgesteld bij het openen van de 

bankrekening. De bepalingen in deze statuten hebben steeds voorrang op het 

huishoudelijk reglement. 

 

Alle informatie over leerlingen, die men verneemt in functie van zijn/haar 

lidmaatschap, valt onder het beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht 

overeenkomstig artikel 485 van het strafwetboek 

 

Het huishoudelijk reglement is een werkinstrument om de werking van de 

oudervereniging vlot te laten verlopen. Het reglement wordt met alle nieuwe leden 

overlopen voor de goede verstandhouding. 
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De school kan ten allen tijden een beroep doen op de oudervereniging, zowel om 

logistieke als om financiële steun. 

Alle officiële documenten worden ondertekend door de voorzitter of 2 

bestuursleden. 

De benaming “oudervereniging ’t park” moet worden vermeld op alle documenten. 

Hierna in de tekst wordt de oudervereniging ’t park afgekort als OVP. 

 

De leden 

 

Alle ouders of voogden van kinderen op de school kunnen lid worden van de OVP. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de raad van bestuur, effectieve leden en 

helpende leden. 

 Raad van bestuur: bestaat volgens de statuten uit ten minste 2 personen. 

Minstens de functie van voorzitter en penningmeester moeten worden 

ingevuld. De voorzitter zit de vergaderingen voor, volgt de agendapunten 

op, onderhoudt nauw contact met de directie en heeft een volmacht op de 

bankrekening. De penningmeester is verantwoordelijk voor de 

boekhouding, brengt financieel verslag uit op de vergaderingen en heeft 

een volmacht op de bankrekening. Bijkomende functies kunnen zijn: 

secretaris (opmaken van verslagen) en ondervoorzitter (plaatsvervanger 

indien voorzitter afwezig is). Indien gewenst kunnen de volmachten voor de 

bankrekening uitgebreid worden naar deze bestuursfuncties. 

 Effectieve leden: dit zijn de leden die ook actief deelnemen aan de 

vergadering doorheen het schooljaar. Deze leden worden opgenomen op de 

ledenlijst als effectief lid. Zij hebben stemrecht en ontvangen van alle 

vergaderingen een verslag. Bij activiteiten georganiseerd door de OVP of de 

school kunnen zij ook uitgenodigd worden om de komen helpen. 

 Helpende leden: dit zijn leden die met tal van activiteiten komen helpen, 

maar die niet wensen deel te nemen aan de vergaderingen. Deze leden 

staan eveneens op de ledenlijst, maar hebben geen stemrecht. Zij 

ontvangen in principe ook geen verslagen van de vergaderingen, 

uitzonderingen zijn mogelijk al naargelang de agendapunten. Helpende 

leden moeten niet zelf ouder zijn van kinderen op de school (bv. 

grootouders). 

 Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar wordt de ledenlijst 

opgemaakt. Deze ledenlijst kan ten allen tijde aangepast worden tijdens 

volgende vergaderingen. Bij elk lid zal vermeld worden of het een 

bestuurslid, een effectief of een helpend lid is. 

 

De vergaderingen  
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Er zijn 3 soorten vergaderingen: bestuursvergadering, ledenvergadering en 

algemene vergadering. 

 

 Bestuursvergadering: het bestuur komt bij elkaar wanneer dit nodig is. Deze 

vergaderingen hebben tot doel vooraf de ledenvergadering voor te 

bereiden, aangeleverde agendapunten of vragen te bespreken en de 

financiële situatie van de OVP op te volgen. 

 

 De algemene vergadering komt samen wanneer er een stemming moet 

gebeuren of wanneer er wijzigingen dienen goedgekeurd te worden in de 

statuten of het huishoudelijk reglement. De algemene vergadering staat in 

principe open voor alle ouders van de school, de directie en indien gewenst 

een afgevaardigde van het lerarenkorps, doch enkel de effectieve leden 

hebben stemrecht. Alle effectieve leden en de directeur van de school 

ontvangen de verslagen van de algemene vergaderingen. 

 

 De ledenvergadering: dit zijn de gewone vergaderingen tijdens het 

schooljaar. Op deze vergaderingen worden de activiteiten van de OVP 

besproken, doen de werkgroepen verslag (zie verder), wordt de financiële 

situatie overlopen en is er steeds ruimte voor vragen. De vergaderingen 

worden ook steeds bijgewoond door een afgevaardigde van het 

lerarenkorps en door de directie.  

 

 Vragen van logistieke, financiële of andere aard dienen tijdig aan het 

bestuur voorgelegd te worden ter bespreking. Dit geldt zowel voor vragen 

die komen vanuit de school als voor vragen die komen van de ouders (leden 

en niet-leden). De juiste data voor het voorleggen van de vragen, worden 

meegedeeld in de verslagen van de vergaderingen. Tijdens de 

bestuursvergaderingen worden deze agendapunten besproken. De 

uiteindelijke beslissingen worden genomen tijdens de ledenvergadering. 

Indien het om dringende zaken gaat, kan door het bestuur een beslissing 

genomen worden en wordt deze meegedeeld tijdens de ledenvergadering. 

 

 De directie wordt bij de werking van de oudervereniging betrokken via het 

bestuur, op initiatief van het bestuur of van de directie zelf. 

 

 

 

 

http://www.ouderverenigingtpark.be/


 Oudervereniging Basisschool ‘t Park 

Pagina 4 / 4 27-02-2017 

 

Herentalsebaan 54, 2390  Malle   ⁄    info@ouderverenigingtpark.be   ⁄    www.ouderverenigingtpark.be 

 De datums voor de volgende vergaderingen worden na iedere vergadering 

afgesproken in functie van de nood. Ook de datums voor aanleveren van 

agendapunten worden dan afgesproken. 

 

 

De werkgroepen 

 

De oudervereniging werkt zo veel mogelijk met werkgroepen. Sommige zijn van 

tijdelijke aard, andere zijn terugkerend. 

Iedere werkgroep heeft een coördinator. Deze zorgt voor de bijeenkomsten van 

de werkgroepen en brengt tevens verslag uit tijdens de vergaderingen. 

Indien mogelijk wordt van iedere bijeenkomst een verslag gemaakt en dit wordt 

bezorgd aan de leden van de werkgroep, de voorzitter en de directeur van de 

school. 

De coördinatoren geven de data van de bijeenkomsten door aan de leden van de 

werkgroep, de voorzitter en de directeur. 

De vergaderingen van de werkgroep kunnen ten allen tijden worden bijgewoond 

door de voorzitter en de directeur. 

 

 

Financieel beleid 

 

De begroting wordt in het begin van schooljaar opgemaakt door de raad van 

bestuur en voorgelegd aan de leden op de eerste ledenvergadering.  

Verdere financiële informatie wordt niet bekend gemaakt tijdens de algemene 

vergaderingen. Een werkend lid (van de ledenlijst) kan inzage verkrijgen op 

individuele vraag bij het bevoegde bestuurslid. 
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