REGLEMENT OUDERRAAD
ALGEMEEN
Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:
Ouders
Ouderraad
Bevoegd gezag
Medezeggenschapsraad
School

Schoolleiding

Ouders, voogden en verzorgers van bij de school
ingeschreven leerlingen,
Een geledingenraad van ouders, voogden en verzorgers
Het bestuur van de Stichting voor Prot. Chr. Speciaal
en Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen e.o.
De medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van
de Wet.
Prot. chr. school voor SBO “Johan Seckel” te Ommen
Prot. chr. school voor PRO “De Maat” te Ommen
Prot. chr. school voor SO/VSO-ZMLK “Boslust” te
Ommen.
Directeur, adjunct-directeur of teamleider

INSTELLING
Artikel 2
1. Aan elke school binnen de Stichting voor Prot. Chr. SO/VSO is een
ouderraad ingesteld.
DOELSTELLING
Artikel 3
1. De ouderraad bevordert de relatie tussen de school en de ouders. De
werkzaamheden van de ouderraad dragen bij aan het optimaal
functioneren van de school.

TAAKOMSCHRIJVING
Artikel 4
Tot de taak van de ouderraad behoort:
1. Het – in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding
en het team- verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten.
2. Het –in overleg met de schoolleiding- zelfstandig organiseren van
dienstverlening en binnen het kader daarvan het beleggen van
vergaderingen/ouderavonden met ouders.
3. Open te staan en zorg te dragen voor een goede afhandeling van

Reglement Ouderraad

280612

suggesties, ideeën van ouders en teamleden.
4. Door middel van mededelingen in de diverse nieuwsbrieven (schriftelijk en
digitaal) ouders op de hoogte houden van de activiteiten.
5. Het bevorderen van ouderbetrokkenheid bij de school en het ondersteunen
van activiteiten georganiseerd door de school.
6. Het organiseren van dan wel het verlenen van medewerking aan
activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma van de school dan wel
activiteiten die buiten het lesprogramma vallen;
7. Het verzorgen van ondersteuning aan ouders in hun contacten met de
school. Dit d.m.v. het geven van info vanuit hun ervaringen met de school.
TAKEN/BEVOEGDHEDEN
Artikel 5
1. De ouderraad verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de
grondslag en het doel waar de school van uitgaat en aanvaardt en erkent
de eigen verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, van de schoolleiding
en van de medezeggenschapsraad binnen de grenzen van de
bevoegdheden, die deze bezitten.
Artikel 6
LIDMAATSCHAP
SAMENSTELLING
1. De ouders van kinderen die staan ingeschreven aan de school kunnen lid
zijn van de ouderraad.
2. De ouderraad bestaat uit een oneven aantal personen met een maximum
van negen personen
3. Uit één gezin of andere primaire leefeenheid kan niet meer dan één
persoon lid zijn van de ouderraad.
4. De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
5. Vanuit de school wordt er één personeelslid als adviseur toegevoegd aan
de ouderraad.
BENOEMING
1. Kandidaat leden voor de ouderraad worden door huidige ouderraadsleden
benaderd om zitting te nemen in de ouderraad. De evt. wisseling van
samenstelling van de ouderraad vindt plaats in de periode van sept. t/m
okt. van een cursusjaar.
2. Een lid dat ter aanvulling van een tussentijdse vacature is aangewezen
treedt af op het eerstvolgende moment van wijziging van samenstelling
van de raad, maar is terstond herkiesbaar.
3. De voorzitter deelt de samenstelling van de ouderraad en de verdeling van
de functies binnen 30 dagen na de verkiezing mee aan de directeur van de
school, de medezeggenschapsraad en aan de ouders.
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4. De zittingsduur van de leden bedraagt drie jaar. Zij zijn herkiesbaar.
5. Daarna kunnen zij nog éénmaal herkozen worden. Na deze zes jaar kunnen
zij niet bij de eerstvolgende ronde kandidaat worden gesteld.
6. In tussentijdse vacatures binnen de ouderraad wordt zo spoedig
mogelijk voorzien. Voor de leden die in een tussentijdse vacature worden
verkozen telt de zittingsduur tot aan de eerstvolgend moment van
wisseling van de raad, niet mee voor de totale termijn waarin het lid zitting
kan hebben in het dagelijks bestuur.
7. Aftreden geschiedt volgens een op te maken rooster, waarbij tenminste de
helft van de leden dient aan te blijven.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt:
1. Onmiddellijk ingaand bij schriftelijke mededeling van het lid aan de
voorzitter dan wel bij mondelinge mededeling ter vergadering. De
reden(en) van beëindiging lidmaatschap dient gemotiveerd te worden.
2. Bij overlijden.
SCHORSING
1. De ouderraad kan een lid uit de ouderraad schorsen dat, naar de mening
van twee derde van de meerderheid van de ouderraad, zijn taak als
zodanig niet naar behoren vervult.
2. Een dergelijk besluit kan niet worden genomen voordat de betrokkene in
de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte
bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te
verweren.
ONTSLAG/SCHORSING
1. De vergadering van ouders kan een lid ontslaan uit de ouderraad vanwege
de onder lid 5 van dit artikel genoemde redenen. Zij kan dit doen voor een
bepaalde of een onbepaalde termijn. Gedurende deze termijn kan het lid
niet opnieuw worden toegelaten tot de ouderraad.
2. Een schorsingsbesluit van de ouderraad vervalt automatisch na drie weken
tenzij de ouderraad binnen die periode heeft verzocht om een
ontslagbesluit voor het betreffende lid aan de vergadering van de ouders,
dan wel indien het lid zelf het lidmaatschap heeft beëindigd.

VERGADERINGEN
Artikel 7
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering.
2. De ouderraad vergadert in een schooljaar tenminste vijf maal op
tenminste veertien dagen van te voren overeengekomen data. De
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voorzitter is voorts bevoegd de ouderraad bijeen te roepen, wanneer hij
dit nodig acht.
3. De voorzitter is tot de bijeenroeping verplicht, wanneer ten minste een
vijfde deel van de leden een verzoek daartoe schriftelijk heeft ingediend.
4. Indien de voorzitter aan dit verzoek niet binnen veertien dagen gevolg
heeft gegeven, zijn de verzoekers gezamenlijk bevoegd tot het
bijeenroepen van de ouderraad, die voor deze vergadering - zo nodig - zelf
in zijn leiding voorziet.
Artikel 8
1. Van elke vergadering van de ouderraad wordt door de secretaris een
verslag gemaakt, dat aan de schoolleiding en aan de
medezeggenschapsraad ter kennisneming wordt toegezonden.
2. Van de openbare vergaderingen van de ouderraad ligt een samenvattend
verslag tevens ter inzage op de school. Dit wordt evt. geplaatst op de
website van de school.
Artikel 9
1. Tenzij de ouderraad gemotiveerd anders besluit, zijn de vergaderingen van
de ouderraad openbaar.
Artikel 10
1. Eenmaal per twee jaar wordt door de ouderraad een ouderavond voor de
ouders georganiseerd.
2. De verantwoording van het gevoerde beheer en de financiën wordt elk
kalenderjaar schriftelijk naar alle ouders/verzorgers afgelegd. Hiervoor kan
administratieve ondersteuning vanuit de school geboden worden.

STEMMINGEN
Artikel 11
1. Voor zover in dit reglement niet anders wordt bepaald, worden alle
besluiten genomen met meerderheid van stemmen.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt openbaar
gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.
3. Blanco stemmen tellen niet mee.
4. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
6. Wordt bij een verkiezing over personen bij de eerste stemming door
niemand de meerderheid behaald, dan vindt een tweede stemming plaats
tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming het meeste aantal
stemmen heeft verkregen.
Bij de tweede stemming is de persoon gekozen die het meeste aantal
stemmen heeft verkregen. Eindigen meerdere personen hierbij op een
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gelijk aantal stemmen dan wordt degene die het langst zitting heeft in de
ouderraad geacht te zijn gekozen.

MIDDELEN
Artikel 12
1. De kosten voor het functioneren van de ouderraad worden bestreden uit
de door het schoolbestuur aan de ouderraad ter beschikking gestelde
middelen en de door de ouderraad op andere wijze verkregen middelen.
De ouderbijdrage is eveneens beschikbaar.
2. Aan het einde van elk kalenderjaar legt de ouderraad tegenover de ouders
rekening en verantwoording af van het door hem gevoerde beheer. Zij
doet dit schriftelijk.

VASTSTELLING EN WIJZIGINGEN
Artikel 13
1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bevoegd gezag.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 14
1. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de ouderraad,
waarbij in ieder geval tweederde van het totaal aantal leden aanwezig
moet zijn.
2. In het geval van geschillen over de uitleg en de toepassing van het
reglement beslist het bevoegd gezag, nadat zij de partijen gehoord
hebben.

Aldus vastgesteld in het directeuren beraad dd. 28 juni 2012
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