Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20152016-0583
23-06-2016

BIJLAGE
Bijlage nr. 1
Subsidiereglement voor ouderverenigingen van Brusselse scholen
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
Dit reglement geeft uitvoering aan de verordening nr. 12/01 van 20 april 2012 houdende een
overkoepelend kader voor de VGC-subsidies voor Onderwijs en Vorming.
Artikel 2
Het College kan ouderverenigingen van Nederlandstalige Brusselse scholen subsidiëren binnen de
grenzen van de VGC-begroting. Hierbij zijn de voorwaarden van de in artikel 1 vermelde
verordening en de hierna volgende bepalingen van toepassing.
Het kan daarbij gaan om ouderverenigingen van kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen,
secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs.
Hoofdstuk 2. Subsidievoorwaarden
Artikel 3

Voorwaarden t.a.v. de oudervereniging
De oudervereniging
-

organiseert activiteiten om de ouders te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien van
kinderen en jongeren;

-

werkt mee aan het versterken en uitbreiden van de sociale netwerken van ouders;

-

werkt samen met de school aan een betere begeleiding en toeleiding van ouders naar
initiatieven van leer- en opvoedingsondersteuning.

Inhoudelijke voorwaarden t.a.v. de activiteiten waarop het subsidiebedrag gebaseerd wordt
De activiteiten
-

verhogen de participatie voor alle ouders;

-

houden rekening met de diversiteit in de klas en bij de ouders;

-

kaderen binnen opvoedingsondersteuning en zijn gericht op
-

het informeren van ouders (bv. infomomenten),

-

en/of ervaringsuitwisseling tussen ouders (bv. oudercafés),
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-

en/of toeleiding van ouders naar een relevant aanbod (bv. bezoek aan speel-o-theek,
bibliotheek);

dragen bij tot de bestrijding van kansarmoede.

-

Daarbij overstijgen de activiteiten de reguliere werking van de school en van de ouderraad en
sluiten ze bovendien aan bij:
-

de werking en het pedagogisch project van de school;

-

de visieteksten ‘Taalbeleid’, ‘Opvoedingsondersteuning’, ‘Brede School’ en ‘Armoede’ van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Organisatorische voorwaarden t.a.v. de activiteiten
De oudervereniging organiseert de activiteiten in samenwerking met de school.
De oudervereniging houdt er bij het organiseren van activiteiten rekening mee dat alle ouders
maximaal kunnen deelnemen. Deze laagdrempeligheid kan gerealiseerd worden door o.a.
-

de aard van de activiteit;

-

aandacht voor het welbevinden van ouders;

-

de gevoerde communicatie: duidelijkheid, van ouder tot ouder, mogelijkheid tot vertalen,
schoolpoortcontacten, … ;

-

het tijdstip van de activiteit;

-

...

Tijdens de activiteiten en in de communicatie erover is het Nederlands de voertaal (vertalingen
zijn mogelijk).
Artikel 4
De subsidie wordt op deze manier berekend:
-

250 EUR basissubsidie voor drie activiteiten

-

75 EUR bijkomende subsidie per bijkomende activiteit

De maximumsubsidie bedraagt 475 EUR.
De subsidie wordt aangevraagd op uiterlijk 15 november. De aanvraag gebeurt aan de hand van
het verplichte standaard aanvraagformulier voor subsidies voor ouderverenigingen. De
subsidieaanvraag geldt voor het lopende schooljaar, maar is gebaseerd op een overzicht van de
activiteiten van het vorige schooljaar.
De toegekende subsidie wordt uitbetaald in één schijf.
Hoofdstuk 3. Communicatie
Artikel 5
De school of partnerorganisatie vermeldt de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
duidelijk leesbaar in al haar publicaties door het n-brussel-logo en volgt hiertoe de van
toepassing zijnde richtlijnen op www.vgc.be/merkbeleid.
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Hoofdstuk 4. Slot- en opheffingsbepalingen
Artikel 6
Het collegebesluit nr. 20112012-0534 van 26 april 2012 houdende het subsidiereglement voor
ouderverenigingen van Brusselse scholen wordt opgeheven met ingang van 23 juni 2016.
Artikel 7
Dit reglement treedt in werking op 23 juni 2016.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het subsidiereglement voor
ouderverenigingen van Brusselse scholen nr. 20152016-0583 van 23-06-2016.

De collegeleden,

Bianca DEBAETS

Pascal SMET

Guy VANHENGEL
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