
Titel toevoegen
IK WORD LID VAN DE

ALGEMENE RAAD 
'want VSK is belangrijk' 

Elke Algemene Raad (AR)

grondig voorbereiden en

aanwezig zijn. 

Bereikbaar zijn via e-mail in het

geval van een spoedprocedure. 

Een grote verantwoordelijkheid.

De kans om te beslissen over de

organisatie.

Een schitterende kans om de werking

van een organisatie te leren kennen en

mee te bouwen aan de toekomst van

VSK.

Een zitje op de eerste rij om andere

kansen die VSK biedt te leren kennen.

Ondersteuning van de ondervoorzitter en

het team bij de voorbereidingen.

Naast stemrecht in de Algemene Raad,

mag je ook zelf een thema op de

vergaderagenda te zetten.

Je bent ook VSK’er, dus check zeker dat

profiel om te zien wat je nog allemaal bij

VSK kan doen!

De Algemene Raad (AR) is het

hoogste bestuursorgaan van

onze organisatie, Je neemt

tijdens 3 vergaderingen

belangrijke beslissingen over de

toekomst van VSK. 

 

Als lid van de AR beslis jij mee

over...  

SAY WHUT? 

WAT IK KAN 

WAT IK KRIJG 

WAT IK MOET 

PROFIEL

Je kan je agenda vrij maken op 29/10,

16/3 en 26/6 voor de AR.

Je hebt zin om te discussiëren over

de rol en de toekomst van VSK.

Je hebt een hart voor VSK en een

kritische constructieve geest.

LET OP: er zijn in de AR maar 2

stoeltjes per school! 

de plannen voor het volgend

schooljaar, de plannen voor de

toekomst van VSK en of we onze

centen goed besteed hebben; 

de grote standpunten van VSK; 

de geldigheid van de uitslag van

de verkiezingen, of de RvB haar

werk goed doet en of VSK wel

doet wat het moet doen.



"Ik heb als lid van de Algemene Raad 
    een fantastisch jaar gekend. Via de AR 
hang je niet in té grote mate vast aan je 

engagement, je moet driemaal per jaar verplicht 
aanwezig zijn, maar je bent wel heel erg 

betrokken bij het besturen 
   van onze organisatie. 

 
 

   Verder biedt de AR ook 
een extra dosis amusement, nóg een extra dosis 
van het amusement dat VSK zo uniek maakt. De 
AR is trouwens ideaal voor nieuwe mensen die 

willen doorgroeien in de organisatie. Het feit dat 
je als jongere een organisatie kan besturen, biedt 

jou een unieke ervaring. 
 

En wat als ik zeg dat dit nog eens met de 
plezantste mensen was die ikzelf ooit ooit 

tegenkwam?"

Je bent een leerling in

het Vlaamse secundair

onderwijs.

Je bent niet bang om

eens een uitstapje

naar Brussel te maken. 

Je hebt interesse in

onderwijs.

WOUTER 


