OPROEP TOT KANDIDATEN
voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige stemgerechtigde
leden in de raad van bestuur
Geachte mevrouw, mijnheer

Met het oog op de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van Scholengroep 14
“Maasland”, die vanaf 1 april 2014 aantreedt, wordt een oproep gedaan aan alle
belangstellenden om zich kandidaat te stellen voor de rechtstreekse verkiezingen.
De kandidaturen moeten, zoals verder wordt uiteengezet, uiterlijk op 23 oktober 2013
ingediend worden.
Het zijn de leden van de lokale schoolraden van alle onderwijsinstellingen van onze
scholengroep die kiesgerechtigd zijn om 6 kandidaten rechtstreeks te verkiezen.
In een latere fase worden nog 3 kandidaten, voorgedragen door het college van directeurs,
gecoöpteerd. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheden van de huidige raad overnemen
met ingang van 1 april 2014.
Hieronder vindt u de belangrijkste artikels uit het kiesreglement:
Art 7. Voor de rechtstreekse verkiezingen van 6 meerderjarige stemgerechtigde leden,
rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraden geldt:
1. elk lid van een schoolraad is voor het verkiezen van 6 meerderjarige stemgerechtigde
leden kiesgerechtigd;
2. eenieder die op 1 april (2014) van de kiesperiode naar Belgisch recht meerderjarig is,
kan zich kandidaat stellen.
De directeur is geen lid van de schoolraad. Hij woont de vergaderingen bij met raadgevende
stem.
Art. 8. §3. De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens
het model (KRVB1) en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs,
aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd, vergezeld van een uittreksel uit de
geboorteakte of een ander officieel document waaruit de meerderjarigheid op 1 april (= 2014)
van de kiesperiode blijkt.
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 23 oktober van de kiesperiode (=
23.10.2013).
Het formulier voor kandidaatstelling kan in elke instelling van de Scholengroep verkregen
worden. Het is ook terug te vinden op de website van de Scholengroep
(www.scholengroep14.be)

Art. 26. Drie meerderjarige stemgerechtigde leden worden gecoöpteerd op voorstel van het
college van directeurs.
Art. 28. §1. Uiterlijk op 26 februari (2014) van de kiesperiode gaan de rechtstreeks
verkozenen over tot de coöptatie van drie meerderjarige stemgerechtigde leden.
Art. 33. De raden van bestuur moeten samengesteld zijn vóór 1 april van de kiesperiode en
nemen vanaf die datum de hun toegewezen bevoegdheden op.
Art. 34. Vooraleer het lidmaatschap van de raad van bestuur te kunnen opnemen moet elk
lid het lidmaatschap aanvaarden.
Bij aanvaarding van het lidmaatschap ondertekent het lid de verklaring van gehechtheid aan
het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de neutraliteitsverklaring, het
pedagogisch project van het GO! en een verklaring dat het zich niet in een toestand van
onverenigbaarheid bevindt zoals bepaald in artikel 22 van het bijzonder decreet.
We citeren uit het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs 14.07.1998:
Art. 22. Het stemgerechtigd lidmaatschap van de raad van bestuur is onverenigbaar met:
1° het lidmaatschap van een wetgevende vergadering, een provincieraad, een gemeenteraad
of een raad van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van een regering, een
bestendige deputatie, of de hoedanigheid van burgemeester;
2° de hoedanigheid van personeelslid van het gemeenschapsonderwijs;
3° de hoedanigheid van lid van het bestuur van een andere scholengroep van het
gemeenschapsonderwijs, behoudens voor de algemeen directeur;
4° het lidmaatschap van een schoolraad;
Uiteraard kan een huidig lid van een schoolraad zich kandidaat stellen: de onverenigbaarheid
gaat in op het ogenblik dat hij of zij verkozen wordt en het mandaat wil opnemen. Pas dan zal
hij of zij ontslag nemen als lid van zijn of haar schoolraad.

5° de hoedanigheid van personeelslid of lid van het bestuur van een inrichtende macht of van
een schoolbestuur van het gesubsidieerd onderwijs of van een gesubsidieerd centrum voor
leerlingenbegeleiding, het hoger onderwijs uitgezonderd;
6° het lidmaatschap van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;
7° de hoedanigheid van personeelslid van de pedagogische begeleidingsdienst;
8° de hoedanigheid van accountant belast met het financieel toezicht op het
gemeenschapsonderwijs;
9° de hoedanigheid van verantwoordelijk leider, vast gevolmachtigde of vast afgevaardigde
van een vakorganisatie die de beroepsbelangen van het personeel van het onderwijs
behartigt;
10° de hoedanigheid van personeelslid van de onderwijsinspectie van de Vlaamse
Gemeenschap.

Wanneer u een hart hebt voor het GO! en samen met de Scholengroep en de scholen het
beleid mee vorm wilt geven in de toekomst is uw kandidatuur voor ons belangrijk. Voor meer
informatie kunt u ook steeds terecht in de scholen of de Scholengroep (089/84 99 00)
Met vriendelijke groeten

Denis VONCKERS
algemeen directeur
voorzitter van het kiesbureau

