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1. vzw de Libel is oprichter van een onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische 

methodeschool  

Onafhankelijk: Wij werken onafhankelijk aan de uitbouw van ons eigen “krachtonderwijs”: onderwijs 

dat kinderen stimuleert om in hun kracht te staan en hen helpt om zich te ontwikkelen tot 

zelfbewuste en evenwichtige individuen, die weten wat ze willen en daarvoor durven gaan. Dit doen 

we door aandacht te hebben voor de ontwikkeling van bewustzijn, gevoel en creativiteit. 

Pluralistisch: De school is niet-confessioneel. Wij zijn een pluralistische school. Dit betekent dat we 

het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar als uitgangspunt nemen. Om die reden 

bieden we cultuurbeschouwing aan in plaats van godsdienst/zedenleer. Hierdoor krijgen onze 

leerlingen een brede kijk op de wereld. Onze school organiseert dus ook geen godsdienstfeesten (vb. 

eerste communie) of andere rituele vieringen (vb. lentefeest). De ouders dienen hiervoor zelf in te 

staan. 

Emancipatorisch: Wij laten zowel het kind als de ouder aan het woord. Centraal staat het respect 

voor de eigenheid van het kind en de ouder. Vanuit dit respect groeit een andere basisverhouding 

tussen kind, ouder en team. Het kind en de ouder krijgen de positie van gelijkwaardige partner. 

 

2. vzw de Libel is oprichter van een ontkooide school: 

In vzw de Libel zijn mensen vrij om hun talenten te ontplooien. Alleen op deze manier blijven 
medewerkers, kinderen en ouders ‘geïnspireerd’ en ‘bezield’ en is het mogelijk om langdurig 
succesvol te zijn.  
  
Wij werken vooral mensgericht. Leerkrachten komen niet naar school om alleen maar geld te 
verdienen, maar juist ook om hun talenten te ontwikkelen en om met passie bij te dragen aan de 
doelen van de school. De wil om op een integere wijze gezamenlijk in een team de doelstellingen te 
behalen, staat op nummer één. Wij willen werkelijk bijdragen aan een betere wereld.   
  
Vzw de Libel wil een beleving neerzetten die mensen raakt. We begrijpen dat het om de mens gaat 
en niet om systemen, processen of machines. In onze school is er meer vrijheid voor het individu en 
dat geeft uiteraard meer verantwoordelijkheid; aan de leerkrachten, maar ook aan de leerlingen, de 
ouders en de vrijwilligers.   
  
De traditionele hiërarchische structuur is in vzw de Libel vervangen door democratische principes. 
Beslissingen worden zoveel mogelijk democratisch genomen en in samenspraak met leerlingen, 
ouders en team. De plannen en doelstellingen worden niet van bovenaf opgelegd, maar door het 
team, in samenspraak met leerlingen en ouders, zelf bepaald. 
  
In vzw de Libel staat er geen muur om de school heen. Door het samenvoegen van de 
kerncompetenties van verschillende organisaties kunnen wij sneller groeien dan op eigen kracht. Vzw 
de Libel gebruikt de kracht van de buurt om zelf meer toegevoegde waarde te kunnen leveren: 
Connecting power! 
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De coördinator stelt zich ondersteunend op naar alle belanghebbenden om zo het maximale 
resultaat uit het team te halen.  
  
De school heeft een groot innovatievermogen. Leerlingen, ouders en vrijwilligers worden zo actief 
mogelijk bij deze ontwikkeling betrokken. Het principe is dat in een groep niemand zo krachtig is als 
de groep in zijn geheel.  
 
De lange- en kortetermijndoelstellingen zijn in balans. De teams sturen zichzelf aan op basis van de 
eigen teamdoelstellingen. De coördinatie van alle teamdoelstellingen gebeurt door de coördinator en 
de zorgleerkracht. 
  
Het gemeenschappelijke organisatiebelang bij vzw de Libel is groter dan het individuele belang. Een 
goede personeelsselectie is dan ook uiterst belangrijk. Enkel mensen die voldoende bijdragen en 
waarbij de passie voor het werk duidelijk zichtbaar is, kunnen blijven in onze school.  
 
Een balans tussen People, Profit en Planet is de basis voor een langdurige continuïteit van onze 
school. Vzw de Libel stelt zich dienstbaar op naar de mensen en de samenleving. Duurzaamheid is 
geen jaarverslag met mooie, opgeklopte verhalen, maar wordt door de medewerkers en het bestuur 
vanuit het hart gepraktiseerd. 
 

3. Ons Pedagogisch Project 

De visie van onze school rust op 3 pijlers: 

• Persoonlijke groei:  Onze leerlingen krijgen de ruimte om bewust om te gaan met zichzelf en 

hun omgeving. Wij willen hen leren sterk en weerbaar te zijn, zodat ze later zelfbewust en 

stabiel in het leven kunnen staan. Dit gebeurt steeds in verbinding met anderen. Hierdoor 

ontwikkelt het kind een open geest en kan hij begripvol omgaan met zichzelf, met diversiteit 

en de uitdagingen in zijn leven. Daarnaast willen wij vanuit een positieve grondhouding de 

kinderen vertrouwen geven in zichzelf en hun mogelijkheden.  

 

• Vloeiend leren: Wij geloven dat leren een natuurlijk proces is, waarbij we vertrekken vanuit 

de wereld. Hierbij vormen de nieuwsgierigheid en verwondering van het kind het 

uitgangspunt voor een avontuurlijke ontdekkingsreis, waarbij veelvuldig exploreren, 

experimenteren en uitvinden aan bod komen. Op deze wijze krijgt het kind de kans om zich 

de leerdoelen - en zelfs meer - eigen te maken. Dit zowel binnen de school als in de 

omgeving. Onze leerlingen worden hierin ondersteund door een enthousiast team van 

leerkrachten, ouders en vrijwilligers. 

 

• Stevige basiskennis en - vaardigheden In ons onderwijs vinden wij het belangrijk om te 

vertrekken vanuit visies die stevig onderbouwd zijn en hun nut hiertoe in de dagelijkse 

praktijk bewijzen. Wij kiezen  voor een procesgerichte aanpak, waarbij ieder kind de kans 

krijgt om de leerstof op eigen tempo te verwerken. Door intensieve ondersteuning van de 

leerkracht leert het kind zelfsturend te werken. Daarnaast wordt ook het werken in 

groepsverband bewust gestimuleerd. Kinderen leren van elkaar en met elkaar. Ze dragen 

medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. 
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Ons pedagogisch project staat verder uitgebreid uitgewerkt op onze website. Begeleiders die op onze 

school willen lesgeven, ouders en sympathisanten die lid willen worden van de Algemene 

Vergadering van vzw de Libel, worden gevraagd zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met deze 

teksten over het pedagogische concept. 

 

4 De structuur van de school  

Vzw de Libel is opgericht op 7 februari 2018. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sooi 

Willemsplein 3, 3910 Neerpelt. De oprichtingsakte is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 

februari 2018.  

Wettelijk gezien is de raad van bestuur het schoolbestuur: volgens de onderwijswetgeving is het 

schoolbestuur de inrichtende macht, dit kan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn. 

Volgens de vzw-wetgeving heeft de algemene vergadering een afgemeten bevoegdheid, omschreven 

in de statuten van de vzw, de raad van bestuur heeft een restbevoegdheid. D.w.z. dat alle 

bevoegdheden die in de statuten niet expliciet omschreven zijn als bevoegdheid van de algemene 

vergadering, de bevoegdheid zijn van de raad van bestuur. De algemene vergadering staat boven de 

raad van bestuur in die zin dat zij bestuurders verkiest en ontslaat, in die zin is zij het hoogste 

gezagsorgaan binnen de vzw.  

 

4.1 De algemene vergadering (wetgevende macht) 

Alle ouders, teamleden, medewerkers en ereleden die dit wensen kunnen lid worden van de AV. Zij 

worden hiertoe uitgenodigd bij de eerste AV van het schooljaar. 

Andere personen kunnen lid worden op voordracht van AV-leden. De AV beslist hierover. 

Vanaf de aanvaarding van hun lidmaatschap door de algemene vergadering, hebben leden 

stemrecht. Ieder lid heeft één stem. Wat er besproken wordt, belangt iedereen aan en vragen staat 

vrij.  

De algemene vergadering komt ten minste één maal per jaar samen. Ze beslist over het algemeen 

beleid van de school. De bevoegdheden van de algemene vergadering staan vermeld in de statuten 

van vzw de Libel. Het is mogelijk dat voor bijzondere beslissingen (bv. verhuizing van de school of de 

aankoop van een gebouw) een speciale algemene vergadering wordt samengeroepen. Een algemene 

vergadering kan ook worden samengeroepen op verzoek van een vijfde van de leden. De verkiezing 

van leden, ereleden, de verkiezing en herverkiezing van bestuurders wordt beperkt tot de algemene 

vergadering in het begin van het schooljaar. Wanneer bij overmacht het functioneren van de 

vereniging in het gedrang komt, kunnen nieuwe bestuurders verkozen worden op andere tijdstippen.  
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Leden verliezen automatisch hun lidmaatschap na afwezigheid op 3 opeenvolgende algemene 

vergaderingen of na afwezigheid op twee opeenvolgende bijeenkomsten van de algemene vergadering 

zonder voorafgaande schriftelijke verontschuldiging.  

 

4.2 De raad van bestuur (uitvoerende macht) 

De raad van bestuur beheert de school, beslist over aanwerving en ontslag van begeleiders en 

andere medewerkers, interne organisatie van de vereniging en brengt de beleidslijnen van de 

algemene vergadering in de praktijk. De algemene vergadering kiest uit haar leden een raad van 

bestuur.  

De RvB is als volgt samengesteld: 
 

- Coördinator 
- Oudervertegenwoordigers (3) 
- Aan iedere ouder in de Rvb mogen 2 adviseurs toegekend worden. Indien wenselijk mogen deze 

mee vergaderen, maar zij hebben geen stemrecht. 
- Indien nodig mag er verder nog altijd een externe adviseur met de nodige expertise en kennis 

van zaken uitgnodigd worden, indien de Rvb dit wenselijk acht. 
- Afgevaardigden Pedagogisch Team (3) 
- Ereleden: personen die geen kinderen op school hebben en geen functie bekleden in de school. 

(min. 2 of max. 3)  
Wanneer deze “buitenstaanders” niet gevonden worden, moet men ze vervangen door ouders 
of werknemers van binnen de school. Het aantal werknemers in de RvB mag daarbij de 
verhouding van de helft min 1 niet overschrijden. Deze vervanging heeft een duur van minimum 
en maximum 1 jaar. Dit betekent dat zij pas na  1 jaar vervangen worden door een voorrang 
hebbende “buitenstaander” of elk jaar herkozen moet worden. 

 
In het kader van het ‘decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad’ (B.S. 

06/08/2004) streven wij naar een billijk evenwicht tussen vertegenwoordigers van personeel en van 

ouders binnen de raad van bestuur. Dit evenwicht is gewaarborgd doordat beide geledingen 

evenveel stemmen hebben. Het personeel heeft evenveel stemmen als het aantal ouders in de raad 

van bestuur, ongeacht hun aantal. Ouders-bestuurders hebben elk één stem. Ereledenbestuurders 

hebben elk één stem. De coördinator is ambtshalve lid van de raad van bestuur, maar heeft geen 

stemrecht.  

Personeelsleden die bestuurder zijn, mogen niet aanwezig zijn bij de bespreking van 

personeelszaken. Zij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen met 

betrekking tot personeelszaken.  

De raad van bestuur is als geheel verantwoordelijk, maar kent ook een zekere taakverdeling. De 

taken worden verdeeld na de eerste algemene vergadering van het schooljaar en worden jaarlijks 

herbekeken. Zij worden opgenomen in de verslaggeving en zijn op die manier beschikbaar voor de 

leden.  
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De raad vergadert zoveel als nodig. In de praktijk zal dit ongeveer maandelijks zijn. De vergadering 

wordt bijeen geroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de 

agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en kan via gewone post of elektronisch verstuurd 

worden. 

 

4.3 Het begeleidersteam  

Het team krijgt voor elke vergadering van de Raad van Bestuur inzage in de agenda. Elke leerkracht 

die lid is van de algemene vergadering en aan de voorwaarden bepaald in de statuten voldoet, kan 

zich kandidaat stellen als bestuurder. De verkiezing van begeleiders tot bestuurders gebeurt door de 

algemene vergadering, volgens de regels bepaald in de statuten. Deze begeleider heeft stemrecht in 

de raad van bestuur. Begeleiders hoeven niet unaniem te stemmen, maar verdelen het aantal 

stemmen aan de hand van de standpunten die er binnen het team zijn. Er wordt dan ook verwacht 

dat die begeleiders-bestuurders voor een terugkoppeling zorgen naar het team.  

 

4.4 De coördinator  

De coördinator is een personeelslid met een bijzondere verantwoordelijkheid, die namens de raad 

van bestuur, het dagelijks beheer van de school uitoefent. Dat houdt in dat de coördinator erover 

waakt dat:  

• voldaan is aan de voor onze school nodige administratieve verplichtingen;  

• de beoogde resultaten (de ontwikkelingsdoelen van de leerlingen, het behalen van de 

eindtermen en de specifieke doelstelling van een vrije, pluralistische methodeschool) bereikt 

worden;  

• de afzonderlijke personeelsleden en het team van begeleiders in zijn geheel goed 

functioneren;  

• de samenwerking tussen de verschillende geledingen van de school zo goed mogelijk 

verloopt.  

 

4.5 De zorgcoördinator  

De zorgcoördinator waakt, samen met de coördinator, over de goede uitvoering van het 

zorgbeleidsplan op onze school. Alle taken van de zorgcoördinator gebeuren in goede samenwerking 

en overleg met het pedagogisch team. 

Hiertoe behoren volgende taken: 

• Leerkrachten ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken. 

• Leerlingen ondersteunen op het gebied van leerproblemen en socio-emotioneel. 

• Ouders begeleiden en adviseren in het leertraject van hun kind. 

• Goede contacten onderhouden met externe hulpverleners en CLB. 

• Vernieuwingen doorvoeren en begeleiden op didactisch/pedagogisch niveau 
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• Continuïteit opbouwen in ons zorgbeleid. 
 

Het volledige zorgbeleidsplan kan je nalezen op onze website. 

 

4.6 De ouderwerking 

Ouders maken de dagdagelijkse schoolwerking mee mogelijk. Wij vragen aan (minimaal) 1 ouder per 

gezin dat hij/zij zich engageert om toe te treden tot minstens 1 werkgroep. Bij het begin van het 

schooljaar wordt elke ouder gevraagd een keuze te maken uit een lijst van taken. Zij krijgen de 

verantwoordelijkheid over het eigen werkingsdomein.  

Daarnaast wordt er van de ouders verwacht dat ze de klas in het weekend poetsen. Met een 

beurtrolsysteem zorgen we ervoor dat iedereen eens poetst.  

 

4.7 Pedagogische overlegmomenten met ouders (POMO) 

In vzw de Libel zijn ouders er niet alleen om te helpen met de praktische uitvoering, maar er wordt 

ook geluisterd naar hun vragen en bekommernissen op didactisch en pedagogisch vlak.  

Minstens 2 keer per jaar worden alle ouders vrijblijvend uitgenodigd voor een pedagogisch 

overlegmoment. Hier zullen ook de coördinator en alle teamleden aanwezig zijn. Samen denken we 

na over het onderwijsgebeuren in vzw de Libel.  

Dit doen we in een ontspannen en informele sfeer, zodat ouders gemakkelijker hun zorgen durven 

delen. Iedere mening mag respectvol worden uitgesproken en wordt ook met respect behandeld. 

Samen zoeken we naar oplossingen voor eventuele problemen.  

Van deze overlegmomenten wordt een verslag gemaakt dat wordt bewaard op het secretariaat. Alle 

ouders van de school ontvangen via digitale weg een kopie van dit verslag. Ouders die niet aanwezig 

waren, krijgen zo wel een zicht op de besproken onderwerpen, maar kunnen zelf geen inbreng meer 

doen.  

Deze overlegmomenten hebben louter een adviserende en verbindende functie, waar weliswaar 

mooie nieuwe alternatieven kunnen uit groeien en oplossingen voor problemen kunnen worden 

gevonden. 

 

4.8 De kinderen 

Ook de kinderen worden door vzw de Libel als gelijkwaardige partner beschouwd. Zij hebben dus ook 

inspraak in het klas- en schoolgebeuren. 

In de klas wordt er dagelijks een gespreksronde gehouden, waarin de kinderen hun verhalend, 

ideeën, gevoelens, … kunnen delen met de anderen. Daarnaast wordt er wekelijks een klassenraad 

gehouden, waarin besproken wordt hoe de zaken lopen in de klas en wat er beter/anders kan. 
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In de school is er ook een leerlingenraad die samengesteld wordt uit leerlingen vanaf groeiklas 2. 

Deze leerlingen worden democratisch verkozen door alle leerlingen van de school. De leerlingenraad 

komt maandelijks samen. 


