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1.  Gebruik van dit huishoudelijk reglement 
 

1.1  Bestemming van het huishoudelijk reglement 

Dit huishoudelijk reglement is bestemd voor de leden van de ouderraad. Wanneer een leerling is 

ingeschreven op de school, kunnen ouders op verzoek een exemplaar ontvangen. Het reglement is ook 

beschikbaar via de website van school. 

 

1.2  Wijzigingen van het huishoudelijk reglement 
Wanneer de meerderheid van de ouderraad ermee instemt, kan de ouderraad het huishoudelijk 

reglement naar behoefte wijzigen. 

 

 

2.  Doelstelling van de ouderraad 

De ouderraad stelt zich ten doel om de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het 

personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen. 

 

2.1  Schakel naar de ouders 

• De ouderraad dient als aanspreekpunt voor de ouders en vervolgens als spreekbuis naar de 

school. 

• De ouderraad houdt de ouders door middel van de notulen van haar activiteiten op de hoogte, deze 

kunnen worden opgevraagd bij de ouderraad. 

• De ouderraad betrekt ouders bij schoolse en buitenschoolse activiteiten en zorgt voor de 

coördinatie ervan. 

• De ouderraad peilt de mening van de ouders, daar waar nodig, om tot besluitvorming te komen. 

• De leden van de ouderraad verdelen onderling de verschillende activiteiten/aandachtsgebieden. 

• De ouderraad belegt jaarlijks een openbare oudervergadering.  

 

2.2  Schakel naar het team/directie 

• De ouderraad kan als vraagbaak dienen t.a.v. schoolse activiteiten. 

• De ouderraad ondersteunt of coördineert (buiten)schoolse activiteiten. 

• Wederzijds informatie uitwisseling omtrent ontwikkelingen en activiteiten. 

 

2.3  Schakel naar de medezeggenschapsraad 

• De ouderraad en de medezeggenschapsraad bezoeken op verzoek elkaars vergaderingen. 

• De ouderraad kan als vraagbaak dienen bij meningsvorming.  

 

 

3.  Taken van de ouderraad 

• Het plannen, organiseren en uitvoeren van (buiten)schoolse activiteiten; 

• Het bevorderen van ouderparticipatie binnen de school; 

• Het beheren van de ouderbijdragen. 

 

 

4.  Lidmaatschap ouderraad 

• Op de jaarvergadering wordt een bestuur (leden van de ouderraad) gekozen. 

• De leden van de ouderraad dienen aan de ouders bekend te zijn. 

• Het bestuur bestaat uit minstens 5 en maximaal 9 leden. 

• Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen. 

• Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van uiterlijk 3 jaren. Daarna kan een bestuurslid 

zich weer verkiesbaar stellen. 

• Lidmaatschap van de ouderraad houdt op zodra het lid niet langer tot de ouders van de school 

behoort. 
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5.  Verkiezingen voor ouderraad 
• Kandidaat-leden voor de ouderraad worden op de jaarvergadering van het nieuwe schooljaar 

voorgedragen. 

• Ieder aanwezige ouder brengt een stem uit. 

 

 

6.  Vergaderingen 
• De ouderraad vergadert ten minste 6 keer per jaar. 

• Een vast teamlid woont elke vergadering bij en heeft een adviserende stem. 

• Overige leden van het team, de directeur, schoolbestuur en medezeggenschapsraad kunnen 

worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Zij hebben een adviserende stem. 

 

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar worden 
• de vergaderdata in overleg vastgesteld. 

• alle activiteiten en taken onder de leden verdeeld. 

Wanneer men niet in staat is een vergadering bij te wonen, meldt men zich af bij de secretaris. 
 

Tijdens de vergaderingen kunnen de volgende onderwerpen worden besproken: 
• Ingekomen post; 

• Notulen vorige vergadering;  

• Actuele onderwerpen waar de ouderraad mee te maken heeft; 

• Activiteiten van de diverse werkgroepen; 

• Mededelingen en vragen van de ouderraadsleden;  

• Mededelingen van de directie/team, bestuur, medezeggenschapsraad. 

 

De ouderraad besluit bij meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft plus 

een van het totaal aantal in functie zijnde leden aanwezig is. 

 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden voorafgaande aan de eerstvolgende 

vergadering gedistribueerd. 

 

 

7. Jaarvergadering 

• De ouderraad belegt eenmaal per jaar een jaarvergadering. Alle ouders mogen hierbij aansluiten. 

• Op deze vergadering presenteert de ouderraad het jaarverslag en legt rekening en verantwoording 

af over het afgelopen schooljaar. 

• Verder komen aan de orde:  

• het jaarplan voor het lopende boekjaar; 

• de vaststelling van de ouderbijdrage; 

• de vaststelling van de begroting voor het lopende schooljaar; 

• zo nodig verkiezingen van leden van de ouderraad. 

• Stemming over zaken geschiedt als regel mondeling of bij handopsteking. Aannemen van 

stemming geschiedt bij meerderheid. 

 

 

8.  Financiële middelen 

De financiële bronnen van de vereniging zijn: 
• De contributies van de ouders; 

• Ophalen oud papier, Jantje Beton en individuele acties.  
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9. Takenverdeling 
 

9.1 Algemeen 

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

• Elk ouderraad lid draagt agendapunten aan voor de vergadering.  

• Zowel in de feestcommissie als de kinderboekengroep zit een ouderraad lid. 

 

9.2 Taken van de voorzitter 

• De voorzitter leidt de ouderraadsvergadering.  

• De voorzitter is contactpersoon voor de ouderraadsleden.  

• De voorzitter zorgt voor de naleving van het huishoudelijk reglement. 

• Bij afwezigheid neemt een ander lid van het dagelijks bestuur het voorzitterschap over. 

 

9.3 Taken van de secretaris 

• De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen.  

• De secretaris zorgt ervoor, dat uiterlijk een week voor de vergadering de agenda, notulen en 

eventuele andere vergaderstukken in het bezit van de leden. 

• De secretaris verwerkt de post, voert de noodzakelijke correspondentie en zorgt voor de distributie 

van tijdschriften. 

• De secretaris beheert het archief van de ouderraad. 

• De secretaris beheert het postvak van de ouderraad.  

 

9.4 Taken van de penningmeester 

• De penningmeester beheert de financiën van de ouderraad.  

• De penningmeester maakt de jaarrekening van de ouderraad.  

• De penningmeester beheert de rekening.  

• De penningmeester maakt de begroting van de rekening.  

 

Voor de inning en het beheer van de ouderrekening zie hoofdstuk 10. 

 

 

10. Ouderraadrekening 
 

10.1 Doel van de ouderraadrekening 

Op de ouderraadrekening worden de gelden beheerd van de ouderraad. 

 

10.2 Besteding van de gelden 

De ouderraad stelt elk schooljaar vast welke activiteiten gefinancierd worden vanuit de OR-gelden. De 

feestcommissie, de kinderboekengroep en het schoolteam kunnen voorafgaand aan een eigen activiteit 

een verzoek indienen om een financiële bijdrage, waarna de ouderraad beslist of dit gehonoreerd wordt.  

 

Voorwaarden voor besteding van gelden: 

• Het geld moet primair ten goede komen aan alle leerlingen. 

• Het geld moet worden besteed aan zaken die sfeer verhogend werken en de betrokkenheid van de 

leerlingen bij de school stimuleren. 

• Het geld kan worden besteed aan zaken die buiten de normale begroting van de school vallen 

waarvan de ouderraad van mening is dat het als project goed is.  

• Het geld wordt niet besteed aan activiteiten uit normale lesprogramma’s. 

• Het geld wordt niet besteed aan bekostiging leerkrachten. 

• Het geld wordt niet besteed aan schoonmaakkosten, repareren apparatuur of het verbouwen van de 

school. 

• Het geld wordt niet besteed aan apparatuur en hulpmiddelen die behoren tot de normale inventaris 

van de school.  
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• Voordat er aanspraak kan worden gedaan op de gelden moet uitgesloten worden dat er geen 

andere budgetten beschikbaar zijn. 

 

Over de besteding van het geld besluit de ouderraad bij meerderheid van stemmen in een vergadering, 

waarin ten minste de helft plus een van het totaal aantal in functie zijnde leden aanwezig is. 
 

De feestcommissie en de kinderboekengroep mogen geld besteden conform de begroting. Wanneer er 

meer geld nodig is, moet er toestemming worden gevraagd bij de ouderraad. De rekening van gemaakte 

kosten (bon) moet direct bij de penningmeester ingeleverd worden onder vermelding van project/activiteit en zo 

nodig naam en rekeningnummer begunstigde.  

 

10.3 Beheer van de gelden 

De penningmeester van de oudervereniging beheert de ouderraadrekening. Hij/zij maakt elk jaar een 

begroting. De penningmeester controleert aan de hand van de dagafschriften het verloop van de 

uitgaven en voert alle betalingsopdrachten uit. 

 

10.4 Ouderbijdrage 

De hoogte van de ouderbijdrage staat vermeld op de website. Ouders van kinderen die vanaf januari 

instromen betalen de helft van het jaarbedrag. Ouders van kinderen die vanaf april instromen betalen 

dat schooljaar niets. 

 

10.5 Innen van de ouderbijdrage 

Het geld wordt door de leden van de ouderraad opgehaald aan het begin van het schooljaar, doch uiterlijk voor 

de kerstvakantie van dat schooljaar. Door middel van een melding in het bulletin wordt de inning van de 

bijdrage kenbaar gemaakt. Inning vindt plaats door middel van contante betaling, internetbankieren of 

overschrijvingskaart. 

 

10.6 Jaarlijkse jaarafrekening 

De penningmeester maakt over elk schooljaar een eindafrekening. Twee ouders doen de kascontrole 

voor de duur van twee jaar. Na bespreking en goedkeuring op de jaarvergadering ligt deze daarna voor 

alle ouders ter inzage bij de penningmeester. 

 

10.7 Onkosten vergoeding 

Onkosten van de ouderraadsleden kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester. De rekening 

van gemaakte kosten (bon) moeten bij de penningmeester ingeleverd worden. Consumpties voor eigen 

gebruik van de leden worden niet vergoed. 

 

10.8 Budgetten voor giften 

Van de ouderrekening mogen de volgende bedragen worden besteed, voor al het onderwijzend en niet 

onderwijzend personeel: 
Pensionering € 50,00 
Einde dienstbetrekking € 12,50 
Einde betrekking lid ouderraad €  12,50 

 


