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REGLEMENT  OUDERRAAD  
 

 

 
 

BEGRIPSBEPALINGEN 
 

Artikel 1 

 

Dit reglement verstaat onder: 

• Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen. 

• Ouderraad: de geledingenraad van ouders als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet. 

• Bevoegd gezag: het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School 

met de Bijbel. 

• Wet:  de Wet medezeggenschap op scholen 2006. 

• Medezeggenschapsraad:  de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet. 

• School:  de basisschool, School met de Bijbel ‘Jorai’. 

• Vereniging: Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Zegveld. 
 

 

 

INSTELLING 
 

Artikel 2 

 

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet. 

 

Artikel 3 

 

Met de instelling van de ouderraad wordt beoogd de relatie tussen de ouders, de 

medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat 

de werkzaamheden van de ouderraad bijdragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs. 

 

 
 

SAMENSTELLING 
 

Artikel 4 

 

1. Alleen ouders, die met de aanmelding van hun kind(eren) schriftelijk hebben verklaard de 

grondslag en de doelstelling van de school te respecteren, kunnen lid van de ouderraad zijn. 

2. Tenminste de kleinst mogelijke meerderheid van de oudergeleding van de ouderraad (waaronder 

de voorzitter) is aantoonbaar kerkelijk meelevend.  

3. De ouderraad bestaat uit 7 leden, waaraan 2 personeelsleden als adviserend lid worden 

toegevoegd. 

4. Leden van de medezeggenschapsraad en het bestuur kunnen door de ouderraad worden 

uitgenodigd vergaderingen bij te wonen. 

5. Uit één gezin kan niet meer dan één persoon lid zijn van de ouderraad. 

6. De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

7. De zittingsduur van de leden bedraagt twee jaar. Zij zijn éénmaal herkiesbaar. 

8. Jaarlijks, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 weken na de aanvang van het nieuwe schooljaar 

wordt door de voorzitter van de ouderraad een vergadering van de ouders uitgeschreven. In de 

jaarvergadering vindt, indien nodig, de verkiezing van nieuwe leden van de ouderraad plaats. 
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9. Verkiezing leden ouderraad: 

a. De verkiezing van ouderraadsleden vindt plaats op basis van een overzicht van door ouders 

ingediende kandidaten. De voordracht van de ouderraad wordt bij de oproeping voor de 

jaarvergadering meegedeeld; 

b. De ouders krijgen voor de verkiezing gelegenheid namen van kandidaten in te dienen, 

schriftelijk en ondertekend; 

c. Naast het bepaalde in artikel 4, lid 1 en 2, worden kandidaten voor een functie in de ouderraad 

primair geselecteerd op kundigheid, een handen-uit-de-mouwen-mentaliteit, vooraf met 

betrokkene(n) doorgesproken feitelijke beschikbaarheid, aantoonbare belangstelling en liefde 

voor het christelijk onderwijs, affiniteit met inhoudelijke schoolzaken en liefde voor alle 

leerlingen; 

d. Ouderraadsleden die aftredend en herkiesbaar zijn en met een tweede termijn hebben 

ingestemd, worden  geacht te zijn herkozen. 
 

 

 

Artikel 5 

 

1. Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt tussentijds: 

a. Onmiddellijk ingaand bij schriftelijke mededeling van het lid aan de voorzitter; 

b. Bij overlijden; 

c. Onmiddellijk indien het lid niet langer tot de geleding ouders behoort; 

d. Onmiddellijk ingaand bij schriftelijke verklaring van het lid aan de voorzitter dat hij niet meer 

handelt in overeenstemming met de grondslag en het doel van de vereniging waarvan de 

school uitgaat. 

2. De ouders kunnen te allen tijde een lid uit de ouderraad ontslaan dat naar de mening van de 

meerderheid van de ouders zijn/haar taak als zodanig niet naar behoren vervult, dan wel niet meer 

voldoet aan de in artikel 4, lid 1, bedoelde voorwaarde. Een dergelijk besluit kan niet worden 

genomen dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van de tegen 

hem/haar ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren. 

3. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een tussentijds gekozene treedt op 

het rooster van aftreden in de plaats van degene die hij/zij vervangt. 

 

 
TAAKOMSCHRIJVING 
 

Artikel 6 

 

1. Tot de taak van de ouderraad behoort: 

a. Het desgevraagd of uit eigen beweging geven van adviezen aan de medezeggenschapsraad als 

geheel of aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad, met name over die  

aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan; 

b. Het, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding, verlenen van 

medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten; 

c. Het in overleg met het bevoegd gezag zelfstandig organiseren van dienstverlening en het 

binnen het kader daarvan beleggen van vergaderingen met de ouders, waartoe onder andere de 

jaarlijkse ouderavond gerekend kan worden. 

 

2.    Taken van ouderraadsleden zijn als volgt onder te verdelen: 

a. Adviseren: 

Hier wordt voor de ouderraad de mogelijkheid geopend om de medezeggenschapsraad of de 

oudergeleding van advies te dienen over alle zaken waarover de medezeggenschapsraad het 

bevoegd gezag van advies moet dienen of waarmede (een deel van) de raad op grond van het 

medezeggenschapsreglement dient in te stemmen. Dit geldt met name voor die 
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aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan, zoals het bijdragen aan een adequaat 

pedagogisch klimaat in de school. 

b. Meewerken aan: 

- Schoolkamp / schoolafscheid groep 8; 

- Schoolfeesten (o.a. lentefeest, sinterklaasfeest, kerstfeest, meester- en juffendag); 

- Organisatie ouderavonden, schoolreisjes, avondvierdaagse, sportdag, acties ten behoeve 

van goede doelen.  
 

 

 

TAAKUITVOERING 
 

Artikel 7 

 

De ouderraad verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag en het doel, zoals 

deze in de statuten van de vereniging zijn omschreven. De ouderraad aanvaardt en erkent de eigen 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, van de schoolleiding en van de medezeggenschapsraad 

binnen de grenzen van de bevoegdheden die deze bezitten. De ouderraad eerbiedigt bij de vervulling 

van zijn taak de grenzen die in de wettelijke bepalingen ten aanzien van het basisonderwijs zijn gesteld 

omtrent de inrichting en het bestuur van en het toezicht op de school. 

 

Artikel 8 

 

De ouderraad heeft ter uitvoering van zijn taak het recht aan de schoolleiding schriftelijk of mondeling 

vragen te stellen die betrekking hebben op de algemene gang van zaken op school en/of het onderwijs. 

Indien de ouderraad van mening is dat de overige leden van het onderwijzend personeel bij de 

beantwoording moeten worden betrokken, dan maakt de ouderraad dit kenbaar. 

 

Artikel 9 

 

De leden van de ouderraad zijn gehouden tot geheimhouding van informatie die zij in hun 

hoedanigheid vernemen en ten aanzien waarvan de geheimhouding nadrukkelijk is opgelegd of 

waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. 

 

Artikel 10 

 

De leden van de ouderraad hebben in overleg met de schoolleiding het recht van toegang tot de school 

ter uitvoering van hun werkzaamheden. 

 

 
 

VERGADERINGEN 
       

Artikel 11 

 

De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. De ouderraad vergadert in een schooljaar ten 

minste vier maal op tevoren overeengekomen data. De voorzitter is voorts bevoegd de ouderraad 

bijeen te roepen wanneer hij dit nodig acht. De vergaderingen worden geopend en beëindigd met 

gebed. De voorzitter is tot bijeenroeping verplicht wanneer ten minste drie leden een daartoe strekkend 

verzoek schriftelijk hebben ingediend. Indien hij aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen 

gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van de ouderraad, die 

voor deze vergadering zo nodig zelf in de leiding voorziet. 
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Artikel 12 

 

Van elke vergadering van de ouderraad wordt door de secretaris een verslag gemaakt, dat aan de 

leden, het bevoegd gezag, het schoolteam en de medezeggenschapsraad ter kennisneming wordt 

toegezonden. 

 

Artikel 13 

 

Tenzij de ouderraad anders besluit zijn de vergaderingen openbaar. De data zullen vooraf op het 

mededelingenbord van de school bekend worden gemaakt. 

 

 

 

 

STEMMINGEN TIJDENS DE JAARVERGADERING  

 
Artikel 14 

 

1. Voor zover in dit reglement niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten tijdens een 

jaarvergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over personen wordt 

schriftelijk gestemd. Over zaken kan mondeling worden gestemd. Blanco stemmen tellen niet 

mee. 

2. Voordrachten inzake de benoeming van ouderraadsleden worden met behulp van ja-nee 

stembriefjes schriftelijk in stemming gebracht. 

3. Elke ouder kan één stem uitbrengen.  

4. Bij staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

5. Behaalt een benoemingsvoordracht bij een eerste stemming niet de volstrekte meerderheid, dan 

volgt een tweede stemming. Verkrijgt de voordracht ook dan geen  volstrekte meerderheid, dan 

wordt de uitslag door middel van loting definitief bepaald. 

 

 
 

MIDDELEN 

 
Artikel 15 

 

De kosten  voor het functioneren van de ouderraad worden bestreden uit het door het bevoegd gezag 

voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. Deze middelen worden in gezamenlijk overleg 

vastgesteld. Beide partijen kunnen aanpassingen voorstellen. Jaarlijks wordt rekening en 

verantwoording afgelegd over het gevoerde beheer aan het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad 

en de ouders. De geldmiddelen bestaan uit: 

a. de door het bevoegd gezag beschikbaar gestelde middelen; 

b. de door de ouders beschikbaar gestelde middelen (de ouderbijdragen). 

 

 

 

WIJZIGINGEN 

 
Artikel 16 

 

1. In dit reglement kunnen door het bevoegd gezag na overleg met de ouderraad wijzigingen worden 

aangebracht. 
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2. De ouderraad is bevoegd voorstellen tot wijziging van het reglement aan het bevoegd gezag voor 

te leggen. 
 

 

 

SLOTBEPALINGEN 
 

 

Artikel 17 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de ouderraad, waarbij in ieder geval 

tweederde van het aantal leden aanwezig moet zijn. 
 

Artikel 18 

 

In geval van geschillen over de uitleg en toepassing van dit reglement beslist het bevoegd gezag. 

 

 

 

 

Instemming Ouderraad in de gezamenlijke AB/MR/OR-vergadering van 13 december 2006. 

 

De voorzitter, mevr. W. van Butselaar.   De secretaris, mevr. G. Blok. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de Algemene Bestuursvergadering van 6 februari 2007. 

 

De voorzitter, dhr. M.J.C. Schouten.   De secretaris, mevr. L. Bergman-Verburg. 

 

 
 

 

 

 


