
Reglement ouderraad CBS De Rank
Versie 01-2019

BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1.

1. Dit reglement verstaat onder:

• Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen aan de school verbonden,
voor zover zij met ouderlijk gezag zijn bekleed.

• Bevoegd gezag: het bestuur van Stichting WIJ de Venen

• Wet: de Wet medezeggenschap op scholen.

• Medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet.
School: CBS De Rank.

• Medezeggenschapsstatuut: document dat beschrijft op welke wijze de
medezeggenschap bij een bestuur is geregeld.

INSTELLING

Artikel 2.

1. Aan de school is een ouderraad verbonden.

DOELSTELLING
Artikel 3.

1. Met de instelling van de ouderraad wordt beoogd dat ze met haar werkzaamheden het
organiseren van de schoolactiviteiten, en een goed verloop daarvan, mogelijk maakt.

2. De ouderraad is erop gericht de ouderparticipatie binnen de schoolorganisatie te bevorderen
in overleg met  de school,  de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag.

SAMENSTELLING
Artikel 4.

1. De ouderraad bestaat uit 6 of 7 vertegenwoordiger(s) van aan de school verbonden
leerlingen.

2. Uit één gezin of andere primaire leefeenheid kan niet meer dan één persoon lid zijn van de
ouderraad.

3. Een ouder kan niet tegelijk lid zijn van de ouderraad, de medezeggenschapsraad en/of het
bevoegd gezag.

4. De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
taakverdeling van de nieuwe ouderraad is pas aan de orde als de nieuwe leden zijn gekozen.
De penningmeester kan ervoor kiezen alleen deze taak op zich te nemen.

5. De voorzitter deelt de samenstelling van de ouderraad en de verdeling van de functies en
taken binnen 30 dagen na de verkiezing mee aan de directeur en aan de ouders. Ook
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tussentijdse wijzigingen worden aan directeur en ouders gemeld. Het informeren van de
ouders vindt plaats via de nieuwsbrief.

6. In de ouderraad nemen 2 teamleden zitting.

VERKIEZING en ZITTINGSDUUR
Artikel 5.

1. De verkiezing van ouderraadsleden vindt plaats op de jaarvergadering.

2. Het ouderraadsjaar loopt parallel aan het schooljaar. Dat betekent dat alle leden het hele jaar
kunnen meedoen aan alle activiteiten.

3. De jaarvergadering wordt gehouden ongeveer 6 weken voor het einde van het schooljaar.
Nieuwe ouderraadsleden worden gekozen op de jaarvergadering maar treden in dienst aan
het begin van het nieuwe schooljaar, dus na de zomervakantie. De vertrekkende
ouderraadsleden blijven in functie tot de zomervakantie.

4. Na de jaarvergadering is er tot de zomervakantie tijd om voorstellen voor nieuwe activiteiten
te bespreken met de directeur .

5. Nieuwe ouderraadsleden hebben een gesprek met de voorzitter van de ouderraad en de
directeur, zodat bij de start van de zittingstermijn duidelijk is wat van ouderraadsleden wordt
verwacht en wat de werkwijze van de ouderraad is.

6. Kandidaat ouderraadsleden kunnen zich (schriftelijk)melden bij de directeur of voorzitter van
de ouderraad.

7. Als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, is er geen verkiezing.

8. Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, wordt er een verkiezing gehouden.

9. Als er minder kandidaten zijn dan vacatures, zoekt de ouderraad in overleg met de directeur
kandidaten.

10. Tot uiterlijk drie weken voor de jaarvergadering kunnen kandidaten zich melden.

11. Minimaal een week voor de  jaarvergadering worden de kandidaten bekend gemaakt middels
de nieuwsbrief.

12. De zittingsduur van een ouderraadslid bedraagt  twee jaar. Na twee zittingsperiodes kan een
ouder één jaar geen lid zijn van de ouderraad. Hierna kan een ouder zich opnieuw
herkiesbaar stellen, indien hij/zij nog tot de geleding ouders behoort.

13. Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt tussentijds:

a. onmiddellijk ingaand bij schriftelijke mededeling van het lid aan de voorzitter, dan wel bij
mondelinge mededeling ter vergadering;

b. onmiddellijk indien het lid niet langer tot de geleding ouders behoort.

14. Als een lid tussentijds aftreedt, ontstaat er een vacature. Er wordt dan een nieuw
ouderraadslid gezocht. De zittingstermijn wordt gerekend vanaf het schooljaar dat erop volgt.

15. De ouders kunnen, in overleg met de directeur, een lid uit de ouderraad ontslaan dat naar de
mening van de meerderheid van de leden van de ouderraad zijn taak als zodanig niet naar
behoren vervult.

16. 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.

TAAKOMSCHRIJVING
Artikel 6.

1. Tot de taak van de ouderraad behoort:

a. het organiseren van activiteiten, zoals:  sint, Kerstmis, Pasen, schoolreis enz. Daartoe worden
werkgroepen samengesteld uit ouders, waarvan tenminste één ouderraadslid en tenminste
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één teamlid. Ook voor andere schoolactiviteiten kan de hulp van ouderraadsleden worden
gevraagd;

b. het bijhouden van de draaiboeken van de activiteiten;

c. het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, als daar aanleiding toe is of naar wordt
worden gevraagd,  over zaken die de ouders in zijn algemeenheid aangaan,  aan de
medezeggenschapsraad als geheel, aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad of
aan de directeur;

d. het beleggen van de jaarvergaderingen met de ouders in overleg met de
medezeggenschapsraad. Beide geledingen nemen bij toerbeurt de organisatie van en het
leiding geven aan de vergaderingen op zich;

e. het verzorgen van informatie aan de ouders over de activiteiten via de nieuwsbrief; .

TAAKUITVOERING
Artikel 7.

1. De ouderraad verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag en het
doel van de school, zoals deze in de statuten van de stichting zijn omschreven.

2. 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.

Artikel 8.

1. 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 9.

1. 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 10.

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering.

2. De ouderraad vergadert in een schooljaar tenminste 6 maal op van te voren overeengekomen
datum. De voorzitter is bevoegd de ouderraad bijeen te roepen wanneer hij dit nodig acht.

3. De directeur of teamleden nemen deel aan de ouderraadvergaderingen om zo de
communicatie tussen school en ouderraad te bevorderen.

4. De voorzitter is tot de bijeenroeping verplicht wanneer ten minste 3 leden een daartoe
strekkend verzoek schriftelijk hebben ingediend.

5. Indien de voorzitter aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven,
zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van de ouderraad. Deze
vergadering voorziet zichzelf van leiding.

Artikel 11.

1. Van elke vergadering zoals bedoeld onder artikel 10 wordt door de secretaris een
verslag gemaakt, dat aan de directeur en aan de Medezeggenschapsraad ter kennisneming
wordt toegezonden.

Artikel 12.

1. De datums van de ouderraadvergadering worden vermeld in de nieuwsbrief. Ze zijn
niet openbaar, tenzij de ouderraad anders besluit.
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STEMMINGEN
Artikel 13.

1. Voor zover dit in reglement niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen.  Over zaken wordt mondeling, over personen
schriftelijk gestemd. Blanco stemmen tellen niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

2. Wordt bij een verkiezing bij de eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid
behaald, dan volgt een tweede stemming. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte
meerderheid, dan vindt herstemming plaats. Deze stemming geschiedt tussen hen, die bij de
tweede stemming de twee hoogste aantallen stemmen verwierven. Verkrijgt ook bij de derde
stemming niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt degene, die bij deze stemming het
hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Indien bij de derde stemming het
hoogste aantal stemmen gelijkelijk door twee personen wordt verkregen, wordt er geloot.

MIDDELEN
Artikel 14.

1. De kosten voor het functioneren van de ouderraad worden bestreden uit de ouderbijdrage.

2. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. Deze wordt aan het ouderdeel van de
medezeggenschapsraad ter goedkeuring voorgelegd.

3. De ouderraad legt op de jaarvergadering rekening en verantwoording af van het door haar
gevoerde beheer.

4. Voorafgaand vindt kascontrole plaats door een kascontrolecommissie. Deze bestaat uit twee
ouders van school, die geen plaats hebben in een van de andere geledingen. Jaarlijks wisselt
de samenstelling met tenminste één ouder.

WIJZIGINGEN
Artikel 15.

1. In dit reglement kunnen met goedkeuring van de medezeggenschapsraad wijzigingen
worden aangebracht.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 16.

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de ouderraad, waarbij in
ieder geval een meerderheid van stemmen aanwezig moet zijn.

Artikel 17.

1. In geval van geschillen over de uitleg en de toepassing van dit reglement beslist de
medezeggenschapsraad.

Plaats: Koudekerk aan den Rijn Datum:

Directeur: E. Rozema Voorzitter MR:
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