KIESREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR
RaGOreg/015 VAN 29 MEI 2009

Kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen1
Hoofdstuk I - Inleidende bepalingen
Art. 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
- het bijzonder decreet: het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het
gemeenschapsonderwijs;
- kiesperiode: het schooljaar tijdens hetwelk de raden van bestuur hun bevoegdheden
opnemen op grond van de artikelen 21, § 2 en 72 van het bijzonder decreet;
- de Raad: de Raad zoals bedoeld in het bijzonder decreet;
- het kiesreglement: de door de Raad opgestelde kiesprocedure en de wijze waarop de
coöptatie van de leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld zoals bedoeld in art. 21, §
3 van het bijzonder decreet;
- verkiezingen of verkiezen: zowel de rechtstreekse verkiezingen als de coöptatie.
Art. 2
Uiterlijk op 20 oktober van de kiesperiode stelt het college van directeurs de lijst op van de
schoolraden in zijn scholengroep die bevoegd zijn voor een school of scholen erkend op 1
oktober van de kiesperiode.
Art. 2 bis
De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag
na die van de gebeurtenis die hem doet ingaan en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de
zondag en de wettelijke feestdagen.
De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag.
Ten aanzien van de geadresseerde worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een
schriftelijke kennisgeving, berekend
- vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats
van de geadresseerde wanneer de kennisgeving is gebeurd bij een ter post aangetekende
brief met ontvangstbewijs;
- vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd
werd wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief.
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Dit document RaGOreg/015 van 29 mei 2009 vervangt het vorige document RaGOreg/002 van 20
september 2001

Hoofdstuk II – Het kiesbureau
Art. 3
Het kiesbureau wordt per scholengroep samengesteld op uiterlijk 20 september van de
kiesperiode.
Art. 4
De voorzitter van het kiesbureau is de algemeen directeur van de scholengroep waarvoor de
raad van bestuur dient verkozen te worden.
Art. 5
§ 1. Het kiesbureau bestaat uit 3 leden, de voorzitter inbegrepen. De voorzitter duidt een
personeelslid behorend tot de scholengroep aan en zoekt een ouder aan wiens kind regelmatig
is ingeschreven in een school behorende tot de scholengroep.
Het door de voorzitter aangeduid personeelslid fungeert als secretaris.
§ 2. Op het ogenblik dat een lid van het kiesbureau zich kandidaat stelt voor de verkiezingen
wordt het vervangen.
Art. 6
Het kiesbureau beslist over elk probleem dat zich voordoet naar aanleiding van de toepassing
van dit kiesreglement, onverminderd de bepalingen met betrekking tot de behandeling van
bezwaarschriften.

Hoofdstuk III: De rechtstreekse verkiezingen van 6 meerderjarige
stemgerechtigde leden
Afdeling 1: De kiesprocedure
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 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.
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Art. 8
§ 1. Uiterlijk op 20 september van de kiesperiode wordt door de Raad in het Belgisch Staatsblad
een oproep gedaan tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van 6
meerderjarige stemgerechtigde leden. Deze oproep wordt door een ruime bekendmaking in de
media ondersteund.
§ 2. Het model van kandidaatstelling wordt bepaald door de Raad (formulier KRVB1).
§ 3. De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model
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
document waaruit de meerderjarigheid op 1 april van de kiesperiode blijkt.
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 23 oktober van de kiesperiode.
Art. 9
§ 1. Het kiesbureau onderzoekt de geldigheid van de kandidaatstellingen. Als een kandidatuur
niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, stelt de voorzitter van het kiesbureau de kandidaat
hiervan onmiddellijk in kennis per aangetekend schrijven met vermelding van de reden.
§ 2. Het kiesbureau stelt uiterlijk op 28 oktober van de kiesperiode de alfabetische
kandidatenlijst op. Het model van kandidatenlijst wordt bepaald door de Raad (formulier
KRVB2).
§ 3. De kandidatenlijst (KRVB2) en de kandidaatstellingen (KRVB1) worden door het kiesbureau
uiterlijk op 6 november van de kiesperiode bezorgd aan de directeurs van de scholen waarvoor
de raad van bestuur bevoegd is. De documenten worden door de directeurs onmiddellijk
doorgestuurd naar de leden van de schoolraad.
§ 4. Tegelijkertijd met het doorsturen van de documenten, vermeld in § 3, dienen de leden van
de schoolraad schriftelijk opgeroepen te worden voor de verkiezingen met vermelding van
plaats en tijdstip. Een kopie van deze oproep wordt door de directeur eveneens toegestuurd
aan iedere kandidaat.
Art. 10
§ 1. Wanneer binnen de in de oproep gestelde termijn minder kandidaturen werden ingediend
dan het aantal op te nemen mandaten, moet door het kiesbureau zo vlug mogelijk een nieuwe
oproep worden gedaan. De reeds ingediende kandidaturen blijven geldig. Het kiesbureau
bepaalt de termijnen van de opeenvolgende kiesverrichtingen, waarbij het de termijnen zoals
bepaald in dit kiesreglement zo dicht mogelijk tracht te benaderen.
§ 2. Als ook na de tweede oproep nog minder kandidaturen werden ingediend dan het aantal
op te nemen mandaten, trekt de Raad de procedure inzake de oproep tot de kandidaten tot
zich en bepaalt de termijnen van de opeenvolgende kiesverrichtingen.
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Art. 11
§ 1. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan 6, worden de kandidaten door het kiesbureau
verkozen verklaard en wordt het proces-verbaal van de rechtstreekse verkiezingen (formulier
KRVB4) ingevuld, zoals bepaald in artikel 22.
§ 2. Indien het aantal kandidaten groter is dan 6 worden de rechtstreekse verkiezingen
gehouden uiterlijk op 26 november van de kiesperiode, tijdens een vergadering van de
schoolraad.
§ 3. De stemming is geheim en gebeurt schriftelijk. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.
Het model van het stembiljet (formulier KRVB3) wordt bepaald door de Raad.
§ 4. De directeurs van de school of scholen waarvoor de schoolraad bevoegd is, zijn
verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.
§ 5. Elk aanwezig lid van de schoolraad is gerechtigd zijn stem uit te brengen door het stemvak
aan te kruisen naast maximum 6 kandidaten.
Art. 12
De voorzitter van de schoolraad is verantwoordelijk voor het regelmatig verloop en het geheim
van de stemming. In geval van vergissing of indien het stembiljet van andere stembiljetten te
onderscheiden is, kan de kiezer een nieuw stembiljet vragen. De kiezer maakt het teruggegeven
stembiljet vooraf ongeldig door alle kandidaten aan te kruisen. Hij overhandigt het ongeldig
gemaakte biljet aan de voorzitter van de schoolraad die het onmiddellijk vernietigt.
Art. 13
De kandidaten kunnen zelf bij de stemverrichtingen aanwezig zijn of een door hen
gemandateerde getuige afvaardigen. De gemandateerde getuige legitimeert zich door middel
van het door de kandidaat ondertekende formulier KRVB6, waarvan het model bepaald wordt
door de Raad, en door zijn identiteitskaart of via enig ander officieel document waaruit de
identiteit blijkt. Dit formulier wordt aan de voorzitter van de schoolraad afgegeven en wordt
gevoegd als bijlage bij het formulier KRVB5. De kandidaat legitimeert zich door zijn
identiteitskaart of via enig ander officieel document waaruit de identiteit blijkt.
De kandidaten of de getuigen mogen enkel waarnemen. Na de stemverrichtingen kunnen zij
hun eventuele opmerkingen op het formulier KRVB5 laten noteren.
Art. 14
De voorzitter van de schoolraad telt het aantal stembiljetten, zonder ze open te vouwen, vult
het proces-verbaal van de stemverrichtingen in (formulier KRVB5) en stopt dit samen met de
stembiljetten in een enveloppe. Deze enveloppe wordt gesloten en verzegeld.
Eventuele opmerkingen worden opgenomen in het proces-verbaal dat ondertekend wordt door
de eventuele getuigen, de directeur(s) en de voorzitter van de schoolraad. Het model van
proces-verbaal van de stemverrichtingen (formulier KRVB5) wordt bepaald door de Raad.
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Afdeling 2 - Het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag
Art. 15
Uiterlijk op 29 november van de kiesperiode bezorgt de directeur, of zo er meerdere directeurs
per schoolraad zijn, de directeur met de grootste ambtsanciënniteit, de in artikel 14 bedoelde
enveloppe aan de voorzitter van het kiesbureau. Op de enveloppe is duidelijk de naam van de
school of scholen vermeld waarvoor de schoolraad bevoegd is.
Art. 16
De kandidaten kunnen zelf aanwezig zijn bij de telverrichtingen of een door hen
gemandateerde getuige afvaardigen. De gemandateerde getuige legitimeert zich door middel
van het door de kandidaat ondertekende formulier KRVB6, waarvan het model bepaald wordt
door de Raad, en door zijn identiteitskaart of via enig ander officieel document waaruit de
identiteit blijkt. Dit formulier wordt aan de voorzitter van het kiesbureau afgegeven en wordt
gevoegd als bijlage bij het formulier KRVB4. De kandidaat legitimeert zich door zijn
identiteitskaart of via enig ander officieel document waaruit de identiteit blijkt.
De kandidaten of de getuigen mogen enkel waarnemen. Na de telverrichtingen kunnen zij hun
eventuele opmerkingen op het formulier KRVB4 laten noteren.
Art. 17
§ 1. Het kiesbureau controleert of de inhoud van de enveloppen conform is met het ingesloten
proces-verbaal van de stemverrichtingen (formulier KRVB5), waarbij de stembiljetten niet
opengevouwen worden. De aantallen worden vermeld op het proces-verbaal van de
rechtstreekse verkiezingen waarvan de Raad het model bepaalt (formulier KRVB4).
§ 2. De stembiljetten van alle schoolraden worden door elkaar gemengd, zodanig dat het
geheim van de stemming bewaard wordt. Na het door elkaar mengen mogen de stembiljetten
opengevouwen worden.
Art. 18
De terugbezorgde stembiljetten worden ingedeeld in geldige, ongeldige en twijfelachtige
stembiljetten. Het kiesbureau beslist over de geldigheid of ongeldigheid van de twijfelachtige
biljetten en rangschikt ze in de categorie waar ze thuishoren. Dan gaat het kiesbureau over tot
de telling van het aantal geldige en ongeldige biljetten.
Art. 19
§ 1. Ongeldig zijn:
1. de stembiljetten waarop geen stem tot uitdrukking is gebracht;
2. de stembiljetten waarop meer dan zes kandidaten zijn aangeduid;
3. de stembiljetten die de kiezer herkenbaar kunnen maken onder meer door aantekeningen,
tekens of doorhalingen.
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§ 2. Een stembiljet waarop een stem onvolkomen is uitgebracht, wordt daarom niet
noodzakelijk als ongeldig aangezien, onverminderd de bepaling van § 1. Als regel geldt dat de
wil van de kiezer tot uiting moet komen.
Art. 20
De rangschikking van de kandidaten wordt bepaald door het aantal stemmen dat ieder van hen
behaald heeft, in dalende volgorde. Bij gelijkheid van stemmen gaat de jongere voor op de
oudere.
Art. 21
Verkozen zijn de eerste zes gerangschikte kandidaten. De overige kandidaten die ten minste
één stem hebben gekregen, worden genoteerd als opvolgers. Zij worden in de volgorde van de
rangschikking bedoeld in artikel 20 opgeroepen wanneer een mandaat vrijkomt en voleindigen
dit mandaat.
Art. 22
§ 1. De uitslag van de stemming en de namen van de kandidaten die tot lid van de raad van
bestuur of tot opvolger gekozen zijn, worden vermeld in het proces-verbaal van de
rechtstreekse verkiezingen (formulier KRVB4). Dit proces-verbaal wordt uiterlijk op 3 december
van de kiesperiode opgesteld en ondertekend door de aanwezige kandidaten of getuigen en de
leden van het kiesbureau. Zij kunnen eventuele opmerkingen in het proces-verbaal laten
opnemen.
§ 2. Uiterlijk op 6 december van de kiesperiode stuurt de voorzitter van het kiesbureau de
uitslag van de verkiezingen naar de kandidaten en de kiesgerechtigden.
§ 3. De voorzitter van het kiesbureau zorgt ervoor dat de uitslag ter inzage ligt in elke
vestigingsplaats van de scholen waarvoor de raad van bestuur bevoegd is.
Art. 23
Afzonderlijke enveloppen met de geldige stembiljetten, de ongeldige stembiljetten en de
processen-verbaal van de stemverrichtingen in de schoolraden (formulier KRVB5) worden
ingepakt. Het pak wordt verzegeld en de inhoud wordt er op vermeld. De voorzitter van het
kiesbureau bewaart het verzegelde pak en het proces-verbaal van de rechtstreekse
verkiezingen (formulier KRVB4) in het archief van de scholengroep tot na de volgende
kiesperiode.

Afdeling 3 – Het bezwaar
Art. 24
De kandidaten voor de rechtstreekse verkiezingen, de kiesgerechtigden en de leden van het
kiesbureau kunnen bij de voorzitter van het kiesbureau tegen de verkiezingsuitslag van de
betrokken raad van bestuur een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift en
alle stavingsstukken, moeten worden verstuurd met een ter post aangetekend schrijven,
uiterlijk op 16 december van de kiesperiode.
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Art. 25
§ 1. Het bezwaar wordt onmiddellijk door de voorzitter van het kiesbureau aangetekend aan de
Raad verstuurd, die het bezwaar aanvaardt of verwerpt uiterlijk op 5 februari van de
kiesperiode. De Raad kan op elk ogenblik informatie inwinnen bij het kiesbureau.
Als binnen de gestelde termijn geen uitspraak over een bezwaar is gedaan, is het bezwaar
aanvaard. Indien een bezwaar aanvaard is, besluit de Raad tot rechtzetting, hertelling of
herverkiezing. De beslissing is met redenen omkleed en de klachtindiener wordt schriftelijk
over de uitspraak geïnformeerd.
§ 2. De Raad kan de telling of de verkiezing alleen vernietigen op grond van een gemotiveerd
bezwaarschrift.
§ 3. Een rechtzetting of hertelling vindt plaats binnen tien kalenderdagen na de kennisgeving
van de beslissing van de Raad. Een herverkiezing vindt plaats binnen dertig kalenderdagen na
de kennisgeving van de beslissing van de Raad. Bij een herverkiezing bepaalt het kiesbureau de
timing van de opeenvolgende kiesverrichtingen.

Hoofdstuk IV – De coöptatie van drie meerderjarige stemgerechtigde
leden
Art. 26
Drie meerderjarige stemgerechtigde leden worden gecoöpteerd op voorstel van het college van
directeurs.
Art. 27
§ 1. Om kandidaat te kunnen zijn dient betrokkene meerderjarig te zijn op 1 april van de
kiesperiode. Het college van directeurs onderzoekt of aan deze voorwaarde voldaan is.
§ 2. Uiterlijk op 18 februari van de kiesperiode beslist het college van directeurs welke
personen zullen worden voorgesteld voor coöptatie. Het college van directeurs stelt minstens
drie kandidaten voor en motiveert het voorstel. Dit gebeurt door middel van het formulier
KRVB7, zoals bepaald door de Raad.
Art. 28
§ 1. Uiterlijk op 26 februari van de kiesperiode gaan de rechtstreeks verkozenen over tot de
coöptatie van drie meerderjarige stemgerechtigde leden.
§ 2. Bij de coöptatieverrichtingen zijn de leden van het kiesbureau aanwezig. De voorzitter van
het kiesbureau nodigt de leden van het kiesbureau en de rechtstreeks verkozenen uit en zit de
vergadering voor. Formulier KRVB7 wordt met de uitnodiging meegestuurd.
§ 3. De rechtstreeks verkozenen aanvaarden het lidmaatschap van de raad van bestuur
vooraleer zij tot de coöptatie overgaan.
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Bij de aanvaarding van het lidmaatschap ondertekenen zij de verklaring van gehechtheid aan
het gemeenschapsonderwijs (KRVB10), de neutraliteitsverklaring (KRVB11), het pedagogisch
project van het gemeenschapsonderwijs (KRVB 12) en een verklaring dat zij zich niet in een
toestand van onverenigbaarheid bevinden (KRVB13), zoals bepaald in artikel 22 van het
bijzonder decreet. De formulieren KRVB 10, 11, 12 en 13 worden bepaald door de Raad.
Wanneer een rechtstreeks verkozene het lidmaatschap niet aanvaardt, wordt hij vervangen
door de opvolger zoals bedoeld in art. 21.
Art. 29
§ 1. De aanwezige rechtstreeks verkozenen houden een schriftelijke en geheime stemming. Het
model van het stembiljet wordt bepaald door de Raad (formulier KRVB8).
§ 2. Een rechtstreeks verkozen lid stemt enkel geldig door aan elk van de kandidaten een
puntengewicht toe te kennen. Hierbij is het hoogste door een rechtstreeks verkozen lid aan een
kandidaat toe te kennen puntenaantal gelijk aan het aantal kandidaten.
De kandidaat die een rechtstreeks verkozen lid eerst wenst te rangschikken krijgt het hoogste
aantal punten. Het aantal toegekende punten daalt telkens met één.
Gecoöpteerd zijn de kandidaten met het hoogste totaal aan punten, tot het aantal op te nemen
mandaten is bereikt. Bij gelijkheid van punten gaat de jongere voor op de oudere.
§ 3. Als een rechtstreeks verkozen lid een voor coöptatie voorgestelde kandidaat niet wil
coöpteren, dan kent hij hem het puntengewicht “0” toe.
Indien achter de naam van een kandidaat door de meerderheid van de aanwezige rechtstreeks
verkozenen het puntengewicht “0” werd toegekend, wordt deze kandidaat niet in de
rangschikking opgenomen.
Art. 30
§ 1. Van de coöptatieverrichtingen wordt door het kiesbureau uiterlijk op 26 februari van de
kiesperiode een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de leden van het kiesbureau
en de rechtstreeks verkozen leden, volgens het model bepaald door de Raad (formulier KRVB9).
Eventuele opmerkingen worden genoteerd.
§ 2. Indien door toepassing van artikel 29, §§ 2 en 3, minder dan drie kandidaten in de
rangschikking opgenomen worden, moet het college van directeurs uiterlijk op 12 maart van de
kiesperiode een voorstel tot coöptatie doen voor de niet ingevulde mandaten. Zij gebruiken
hiervoor het formulier KRVB7 bis, zoals bepaald door de Raad. De niet in de rangschikking
opgenomen kandidaten mogen niet opnieuw worden voorgesteld.
Art. 31
§ 1. Voor de nog niet ingevulde mandaten worden de artikelen 28 §§ 2 en 3, 29 en 30
toegepast. Bij de toepassing hiervan wordt het formulier KRVB7 vervangen door het formulier
KRVB7bis.
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§ 2. Uiterlijk op 20 maart van de kiesperiode gaan de rechtstreeks verkozenen over tot de
coöptatie voor de nog in te vullen mandaten en wordt een nieuw formulier KRVB9 opgemaakt.
De bij een vorige coöptatieronde verkozen leden worden opnieuw vermeld.
Art. 32
§ 1. De voorzitter van het kiesbureau zorgt ervoor dat de uitslag ter inzage ligt in elke
vestigingsplaats van de scholen waarvoor de raad van bestuur bevoegd is.
§ 2. Na de coöptatieverrichtingen worden de formulieren KRVB8 en KRVB9 ingepakt. Het pak
wordt verzegeld en de inhoud wordt erop vermeld. De voorzitter van het kiesbureau bewaart
het verzegelde pak in het archief van de scholengroep tot na de volgende kiesperiode.

Hoofdstuk V - Algemene bepalingen
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 gemeenschapsonderwijs (formulier KRVB10), de neutraliteitsverklaring (formulier KRVB11),
het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs (formulier KRVB12) en een verklaring
dat het zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals bepaald in artikel 22 van
het bijzonder decreet (formulier KRVB13).
Art. 35
§ 1. Een mandaat komt vrij:
- wanneer een stemgerechtigd lid zelf ontslag neemt;
- op het ogenblik dat een stemgerechtigd lid in een toestand van onverenigbaarheid komt;
- wanneer op een stemgerechtigd lid de volledige procedure zoals beschreven in artikel 21, §
5 van het bijzonder decreet werd toegepast.
§ 2. Zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen het jaar moet een vervanger worden:
- verkozen wanneer een mandaat vrijkomt bij de rechtstreeks verkozenen en de lijst van
opvolgers is uitgeput. Het aldus verkozen lid voleindigt het mandaat;
- gecoöpteerd wanneer een mandaat vrijkomt bij de gecoöpteerden. Deze nieuwe coöptatie
gebeurt op voorstel van het college van directeurs volgens de modaliteiten, bepaald in
hoofdstuk IV van dit kiesreglement. Het aldus gecoöpteerd lid voleindigt het mandaat.
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De raad van bestuur bepaalt de termijnen van de opeenvolgende kies- of
coöptatieverrichtingen.
Art. 36
De voorzitter van het kiesbureau zorgt er voor dat bij elke wijziging in de samenstelling van de
raad van bestuur de lijst met de volledige samenstelling van de raad van bestuur (KRVB14) ter
inzage ligt in alle vestigingsplaatsen van de scholen waarvoor de raad van bestuur bevoegd is.
Hij stuurt eveneens een exemplaar naar de voorzitter van de Raad. Het formulier samenstelling
van de raad van bestuur (KRVB14) wordt bepaald door de Raad.
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Tijdstabel kiesverrichtingen Raden van Bestuur
- uiterlijk 20 september

-

kiesbureau samengesteld per SGR (art. 3)
door Raad oproep in het Belgisch Staatsblad
voor kandidaatstelling voor de
rechtstreekse verkiezingen (art. 8, § 1)

- 1 oktober

-

scholen erkend (art. 2)

- uiterlijk 20 oktober

-

college van directeurs stelt lijst schoolraden
op (art. 2)

- uiterlijk 23 oktober

-

indienen kandidaturen rechtstreekse
verkiezingen (art. 8, §§ 2 en 3) formulier
KRVB1

- uiterlijk 28 oktober

-

kiesbureau stelt alfabetische kandidatenlijst
op (art. 9, § 2)
formulier KRVB2

- uiterlijk 6 november

-

-

- uiterlijk 26 november

-

-

- uiterlijk 29 november

-

kandidatenlijst en kandidaatstellingen voor
de rechtstreekse verkiezingen (formulier
KRVB1 + KRVB2) door kiesbureau bezorgd
aan directeurs die dit onmiddellijk
doorsturen naar de leden van de schoolraad
(art. 9, § 3)
de leden van de schoolraden worden
schriftelijk opgeroepen + kopie oproep naar
kandidaten (art. 9, § 4)
stemverrichtingen rechtstreekse
verkiezingen (art. 11 §§ 2 en 3) formulier
KRVB3
invullen PV, ondertekend door getuigen,
directeur(s) en voorzitter schoolraad (art.
14) formulier KRVB5
directeur bezorgt enveloppe met
stembrieven + PV van de stemverrichtingen
(formulier KRVB 5) aan voorzitter
kiesbureau (art. 15)
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- uiterlijk 3 december

-

PV rechtstreekse verkiezingen opgesteld en
ondertekend door de aanwezige kandidaten
of getuigen en de leden van het kiesbureau
(art. 22, § 1) formulier KRVB4

- uiterlijk 6 december

-

voorzitter kiesbureau stuurt uitslag
rechtstreekse verkiezingen naar kandidaten
en kiesgerechtigden (art. 22, § 2)

- zo vlug mogelijk

-

voorzitter kiesbureau zorgt ervoor dat de
uitslag ter inzage ligt in elke vestigingsplaats
van de scholen van hun scholengroep (art.
22, § 3)

- uiterlijk 16 december

-

bezwaarschrift tegen verkiezingsuitslag
rechtstreekse verkiezingen ingediend (art.
24) en de voorzitter kiesbureau bezorgt
bezwaarschrift onmiddellijk aan de Raad
(art. 25, § 1)

- uiterlijk 5 februari

-

bezwaar tegen uitslag rechtstreekse
verkiezingen aanvaard of verworpen door
de Raad (art. 25, § 1)

- binnen de 10 kalenderdagen na beslissing
van de Raad over bezwaar rechtstreekse
verkiezingen

-

rechtzetting of hertelling (art. 25, § 3)

- binnen de 30 kalenderdagen na beslissing
van de Raad over bezwaar rechtstreekse
verkiezingen

-

herverkiezing (art. 25, § 3)

- uiterlijk 18 februari

-

college van directeurs stelt lijst kandidaten
voor coöptatie op
(art. 27, § 2) formulier KRVB7

- vooraleer tot coöptatie over te gaan

-

rechtstreekse verkozenen aanvaarden
lidmaatschap van raad van bestuur en
ondertekenen de nodige documenten (art.
28, § 3)

- uiterlijk 26 februari

-

coöptatieverrichtingen (art. 28, § 1)
kiesbureau stelt PV coöptatie- verrichtingen
op (art. 30, § 1) formulier KRVB9
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- uiterlijk 12 maart

-

indien er minder dan 3 kandidaten
gecoöpteerd werden: college van directeurs
doet nieuw voorstel coöptatie (art. 30, § 2)
formulier KRVB7bis

- uiterlijk 20 maart

-

(eventueel) nieuwe coöptatieverrichtingen
(art. 31, § 2) Nieuw formulier KRVB9
opstellen

- na coöptatieverrichtingen

-

de voorzitter van het kiesbureau zorgt
ervoor dat de uitslag ter inzage ligt in elke
vestigingsplaats van de scholen waarvoor
de raad van bestuur bevoegd is. (art. 32, §
1)

- vóór 1 april

-

raad van bestuur samengesteld (art. 33)

- 1 april

-

refertedatum waarop kandidaat moet
meerderjarig zijn (art.7, art. 8, § 3 en art.
27, § 1)

- vooraleer lidmaatschap van de raad van
bestuur op te nemen
- vanaf 1 april

-

nodige documenten ondertekenen (art. 34)

-

raad van bestuur neemt bevoegdheden op
(art. 33)

- zo vlug mogelijk

-

voorzitter kiesbureau zorgt ervoor dat lijst
met volledige samenstelling raad van
bestuur (KRVB 14) ter inzage ligt in alle
scholen waarvoor raad van bestuur
bevoegd is + exemplaar naar voorzitter
Raad van het GO! (art. 36)
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