
Reglement Ouderraad

Artikel 1         Begripsbepalingen
Dit reglement verstaat onder:

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

Ouderraad: De geledingenraad van ouders als bedoeld in artikel 1 v lid G 
van de Wet Medezeggenschap Scholen

Bevoegd gezag: Het bestuur van de stichting BasisBuren

Bestuur: Het dagelijks bestuur van de ouderraad, locatie de 
Regenboog

Wet: De Wet Medezeggenschap Scholen (2006)

Medezeggenschapsraad: De medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van 
de Wet Medezeggenschap Scholen (2006)

School : OBS De Regenboog

Directie: de schoolleiding

Team: Alle medewerkers aan de school verbonden

Artikel 2         Instelling
De school heeft een ouderraad als bedoeld in artikel 1 lid G van de wet.

Artikel 3         Doelstelling
Ondersteuning, waar mogelijk en gewenst waarbij hulpouders kunnen worden 
ingeschakeld. Initiatieven hiertoe kunnen genomen worden door het team alsook 
door de ouderraad zelf (op basis van vrijwilligheid) maar altijd in overleg met de 
directie. De ouderraad stelt de relatie tussen directie, de medezeggenschapsraad, 
het bevoegd gezag en ouders centraal, met het oogmerk van optimaal 
functioneren van het onderwijs.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door de samenwerking tussen deze partijen 
te bevorderen.

Artikel 4         Leden en Bestuur
a. De ouderraad bestaat uit een oneven aantal vertegenwoordigers, gekozen 

door en uit de ouders van de school.



Voor een evenwichtige verdeling kan de ouderraad een staffel hanteren.
Tot 100 leerlingen -5 vertegenwoordigers
Tussen 100 en 200 leerlingen -7 vertegenwoordigers
Tussen 200 en 300 leerlingen -9 vertegenwoordigers
Tussen 300 en 400 leerlingen -11 vertegenwoordigers
Vanaf 400 leerlingen -15 vertegenwoordigers

b. Uit een gezin of uit welke andere leefgemeenschap dan ook, kan niet 
meer dan één persoon lid zijn van de ouderraad.

c. De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris, een 
penningmeester en kan een 4e lid benoemen als plaatsvervangend 
voorzitter. Zij vormen het dagelijks bestuur van de ouderraad.

d. De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar. Zij zijn twee keer 
herkiesbaar.

e. Jaarlijks, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 weken na de aanvang van 
het nieuwe schooljaar, wordt door de voorzitter van de ouderraad een 
vergadering uitgeschreven voor alle ouders. In die vergadering vinden, zo 
nodig, o.a. de volgende activiteiten plaats:
- de verkiezing van de ouderraad
- het bekendmaken van de plannen van het komende schooljaar
- het, nadat de kascommissie de boekhouding heeft 

gecontroleerd en de ouderraad verslag van haar bevindingen 
heeft uitgebracht, dechargeren van de penningmeester inzake 
de boekhouding over het afgelopen schooljaar.

f. De ouderraad kan jaarlijks een vergadering houden van/voor alle ouders. 
Anders zullen de thema-avonden op school (georganiseerd door de 
ouderraad) gebruikt worden om zaken, die anders op een vergadering 
plaatsvinden, te regelen. Het is mogelijk dan voorlichting te geven of van 
gedachten te wisselen ten aanzien van zaken die de school en opvoeding 
raken. De voorzitter deelt de samenstelling van de ouderraad en de 
verdeling van de functies binnen 30 dagen na de verkiezing mee aan de 
directie, de medezeggenschapsraad, de ouders en het bevoegd gezag.

g. De leden zijn verplicht het doel van de ouderraad zoveel mogelijk te 
bevorderen en het reglement na te leven.

Artikel 5           Verkiezingen van de leden voor de ouderraad
De verkiezing van de ouderraad vindt plaats op de eerste ouderavond na 
aanvang van het nieuwe schooljaar. Het bestuur van de ouderraad stelt twee 
weken voor de aanvang van de verkiezingen de ouders op de hoogte van de 
komende verkiezing in de nieuwsbrief van de school. Iedere ouder (zie artikel 4b) 
heeft het recht zichzelf kandidaat te stellen, hetgeen schriftelijk dient te 
gebeuren bij de secretaris of voorzitter. De kandidaat zal de grondslag van de 
school moeten respecteren.



Voorts geldt:
a. Indien voor vacatures meerdere kandidaten zijn gesteld, volgt schriftelijke 

stemming.
b. De voorzitter benoemt ter vergadering een stembureau van tenminste 

twee personen, met als taak de geldige uitgebrachte stemmen te tellen.
c. Gekozen wordt de kandidaat die de meeste geldige stemmen krijgt.
d. Bij staking der stemmen, vindt herstemming plaats.

Artikel 6    Beëindiging lidmaatschap
a. Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt tussentijds:
-onmiddellijk ingaand bij schriftelijke opzegging van het lid aan de voorzitter:
-door overlijden van het lid:
-door opzegging namens 2/3 meerderheid van de ouderraad. Deze kan 
geschieden wanneer hij zijn verplichtingen jegens de ouderraad niet nakomt, 
als ook wanneer  van de ouderraad niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren:
-onmiddellijk indien het lid niet langer tot de geledingen ouders behoort:
-door ontzetting. Deze kan worden  uitgesproken wanneer een lid in strijd 
handelt met de reglementen of besluiten van de ouderraad of de ouderraad 
op onredelijke wijze benadeelt.

b. De vergadering van ouders kan ten alle tijden een lid uit de ouderraad 
ontslaan dat, naar de mening van 2/3 meerderheid van de aanwezige 
ouders, zijn taak als zodanig niet naar behoren vervult. Een dergelijk 
besluit kan niet worden genomen dan nadat de betrokkene in de 
gelegenheid is gesteld kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte 
bezwaren en tevens in gelegenheid is gesteld zich te verweren. Opzegging 
namens de ouderraad geschiedt schriftelijk door het dagelijks bestuur van 
de ouderraad en heeft onmiddellijke ingang.

c. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk door de ouderraad 
voorzien door het uitschrijven van tussentijdse verkiezingen. Een 
tussentijds verkozen ouderraadslid treedt in de volgorde van aftreden in 
de plaats van degene voor wie hij/zij in de plaats is getreden. De 
ouderraad kan besluiten de vacature niet in te vullen wanneer er binnen 6 
maanden verkiezingen worden gehouden.

d.  Indien een lid van de ouderraad tijdelijk niet in staat is zijn werk voor de 
ouderraad te verrichten of een vacature ontstaat, is de ouderraad bevoegd 
tijdelijke vervanging te regelen. Deze benoeming is uiterlijk tot de 
eerstkomende verkiezing.

 
Artikel 7   Taakomschrijving
Tot de taak van de ouderraad behoort:



a. Het verlenen van medewerking van binnen en buitenschoolse activiteiten, 
in overleg met en onder verantwoording van de schoolleiding.

b. Het zelfstandig organiseren van activiteiten en (binnen het kader daarvan) 
het beleggen van vergaderingen met ouders, in overleg met de 
schoolleiding.

c. Het verzorgen van informatie aan de ouders in overleg met de 
schoolleiding.

d. Het ontvangen en beheren van de ouderbijdragen.

Artikel 8   Taakuitvoering
De ouderraad verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de 
grondslag en het doel van de school. Hij 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. Ter uitvoering van de taak is het wenselijk dat minimaal een 
afgevaardigd teamlid de ouderraadvergadering bijwoont.

De leden van de ouderraad zijn gehouden tot geheimhouding van informatie,  
waarvan de geheimhouding nadrukkelijk is opgelegd of waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter zouden moeten begrijpen.

De leden van de ouderraad hebben in overleg met de schoolleiding recht tot 
toegang van de school ter uitvoering van hun werkzaamheden.

Artikel 9   Bestuurssamenstelling en taken
Binnen de ouderraad zijn enkele ouderraadleden benoemd in de functie van  
voorzitter, secretaris, penningmeester en een mogelijk vierde lid benoemd als 
vicevoorzitter.

Tot taak van de binnen de ouderraad benoemde functionarissen behoort:
De voorzitter:
a. leidt de vergadering en bijeenkomsten.
b. ziet erop toe dat genomen besluiten worden uitgevoerd.
c. bepaalt datum en plaats van de vergaderingen.
d. ziet toe op een juist beheer van de rekening van de ouderraad.

De secretaris:
a. is belast met alle correspondentie voor zover niet  uitdrukkelijk aan een 

ander lid is opgedragen.
b. draagt zorg voor het bijeenroepen van de leden voor de vergadering en 

bijeenkomsten.
c. Houdt kopie van de verzonden brieven.
d. Notuleert de vergaderingen, legt de notulen van de vorige vergadering op 

de daaropvolgende ter goedkeuring en bewaart de vastgestelde notulen.



e. Notulen worden verstuurd naar de leden van de ouderraad, de directie en 
de MR.

De penningmeester:
a beheert de gelden van de ouderraad en is verantwoordelijk voor het innen 
van het geld.
b houdt regelmatig boek van alle inkomsten en uitgaven en legt na 
beëindiging van het schooljaar verantwoording af.
c verzorgt een jaaroverzicht waarin alle activiteiten en financiën worden 
vermeld.

De vicevoorzitter:
a Bij afwezigheid van de voorzitter dan wel secretaris wordt/worden hij/zij 
vervangen  door de vicevoorzitter van de ouderraad. Indien er niet  voor een 
vice voorzitter wordt gekozen kan de ouderraad ervoor kiezen om per keer 
binnen de ouderraad iemand te vragen deze rol te vervullen.

Commissies:
Initiatieven voor de activiteiten worden genomen door het team, danwel de 
ouderraad, in overleg met de directie. De ouderraad vraagt de hulp van 
ouders bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. Per activiteit 
wordt veelal een commissie gevormd. Hiervan maakt minimaal 1 lid van de 
ouderraad deel uit. De terugkoppeling over de activiteiten wordt gedaan in de 
ouderraadvergaderingen.

De vergadering
In principe zijn de vergaderingen van de ouderraad openbaar. Door de 
secretaris wordt vooraf een agenda opgesteld en verspreid aan de leden van 
de ouderraad. Wanneer iemand de vergadering wenst bij te wonen en over 1 
of meerdere agendapunten met het bestuur van de OR wil spreken, kan dit 
op basis van een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter, tenminste een 
week voor de vergaderdatum.

Artikel 10             Besluitvorming
Voor zover in dit 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 de stemmen over 
zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming door niemand 
de volstrekte meerderheid behaald dan volgt een tweede stemronde.Verkrijgt 
dan ook niemand meerderheid dan vindt herstemming plaats. Deze stemming 
geschied tussen hen, die bij de tweede stemming de twee hoogste aantallen 



stemmen verwierven. Verkrijgt ook bij herstemming niemand de volstrekte 
meerderheid, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal 
stemmen verkreeg, geacht te zijn verkozen.
Indien bij herstemming het hoogste aantal stemmen gelijkelijk door twee of 
meer personen wordt verkregen, wordt van hen de oudste in jaren geacht te 
zijn gekozen.

Ten aanzien van grote uitgaven en/of voorschotten (vanaf 500 euro) geldt, 
dat vooraf altijd overleg met en instemming van 2/3 meerderheid van de 
ouderaadsleden heeft plaatsgevonden. Afspraken over deze uitgaven worden 
schriftelijk vastgelegd.

Artikel 11             Financiën
De middelen van de ouderraad bestaan uit:
a de inkomsten uit evenementen georganiseerd door de ouderraad.
b de inkomsten uit de algemene ouderbijdrage.
c de inkomsten door sponsorgelden.

Om deze middelen te verkrijgen, wordt rekening gehouden met het beleid 
van het bevoegd gezag ten aanzien van bijvoorbeeld de hoogte van de 
ouderbijdrage en de wijze waarop met sponsoring wordt omgegaan.
De ouderraad legt tegenover de ouders rekening en verantwoording af over 
het gevoerde beheer, (zie ook artikel 4) en stelt de schoolleiding daarvan in 
kennis.

Artikel 12             Ouderbijdrage
a. De hoogte van ouderbijdrage wordt, na raadpleging van de directie en de 

Medezeggenschapsraad (instemmingsrecht voor de oudergeleding van de 
MR), door de vergadering van de ouders vastgesteld. Indien geen 
overeenstemming wordt verkregen of indien de verhoging meer bedraagt 
dan 10% van de tot dan toe geldende hoogte van de ouderbijdrage wordt 
de schoolleiding geraadpleegd.

b. De ouderraad maakt uiterlijk aan het eind van het schooljaar een 
begroting voor de ouderbijdrage voor het volgende schooljaar, in overleg 
met de schoolleiding.

c. Na afloop van het schooljaar legt de ouderraad tegenover de ouders 
rekening en verantwoording af van het door hen gevoerde beheer. Dit 
beheer zal worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie.

d. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, die maximaal twee jaar 
zitting mogen hebben in de commissie.

e. De leden van de kascontrolecommissie worden gekozen uit de ouders, 
aangezocht tijdens de ouderraadsvergadering en met instemming van de 
vergadering. Zij mogen, minimaal in de drie voorgaande schooljaren, geen 



deel hebben uitgemaakt van de ouderraad dan wel 
medezeggenschapsraad.

f. Het bevoegde gezag wordt in kennis gesteld van de goedkeuring door 
ouders (t.a.v.sub c) en van het jaarverslag.

Artikel 13             Wijzigingen
1. In dit regelement kunnen door de schoolleiding na overleg met de 

ouderraad wijzigingen worden aangebracht.
2. De ouderraad is bevoegd voorstellen tot wijziging van het reglement aan 

de schoolleiding voor te leggen.

Artikel 14             Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de ouderraad, 

waarbij in ieder geval 2/3 van het totaal aantal ouderraadleden aanwezig 
moet zijn.

2. Binnen de kaders van dit reglement kan de ouderraad een huishoudelijk 
reglement opstellen.

3. In geval van verschillen over de uitleg en de toepassing van het 
ouderraadreglement beslist de schoolleiding na overleg met de ouderraad 
en de MR.


