REGLEMENT OUDERRAAD
Begripsbepalingen.
Artikel 1.
Dit reglement verstaat onder:
School:
Christelijke basisschool “De Hoeksteen”, Postbus 13 te Wijk en Aalburg.
Bestuur:

Het bestuur van de Vereniging tot Vestiging en instandhouding van Scholen
met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag te Wijk en Aalburg.

Ouders:

Ouders, voogden en verzorgers/sters van de aan de school ingeschreven
leerlingen.

Personeel:

Het aan de school verbonden onderwijzend personeel.

Directie:

De directie van de school, danwel de directeur of adjunct-directeur
afzonderlijk, waarbij zij elkaar vertegenwoordigen.

Ouderraad.
Artikel 2.
Krachtens het bepaalde in art. 27 van de Wet op het basisonderwijs heeft een school de
mogelijkheid een ouderraad in te stellen. Aan de school is een Ouderraad verbonden.
Artikel 3.
Met de instelling van de Ouderraad wordt beoogd de samenwerking tussen ouders
enerzijds en de school, het hieraan verbonden personeel en het bestuur anderzijds te
bevorderen en wel op een zodanige wijze dat de werkzaamheden van de ouderraad aan
het optimaal functioneren van de school en van het onderwijs bijdragen overeenkomstig
de grondslag en het doel van de vereniging waarvan de school uitgaat, zoals omschreven
in de statuten van de vereniging.
Samenstelling.
Artikel 4.
1.
Alleen zij kunnen lid zijn van de Ouderraad, die lid zijn van de vereniging waarvan
de school uitgaat of bereid zijn schriftelijk te verklaren, dat zij onvoorwaardelijk
instemmen met de grondslag en het doel van de vereniging en bij al hun
werkzaamheden als zodanig in overeenstemming hiermee zullen handelen.
2.
De Ouderraad bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste negen gekozen leden.
3.
De Ouderraad wordt gevormd door vier geledingen:
a.
ouderleden
b.
afgevaardigde uit het bestuur
c.
afgevaardigde uit het personeel
d.
directie

4.

De leden als bedoeld in lid 3a van dit artikel worden uit en door de ouders gekozen.
Uit één gezin kan slechts één persoon zitting hebben in de Ouderraad. Leden uit
één gezin kunnen elkaar niet opvolgen. Zij kunnen zich na 2 jaar kandidaat stellen.
De leden als bedoeld in lid 3b en 3c van dit artikel worden aangewezen door
respectievelijk het bestuur en het personeel van de school.
Het lid als bedoeld in lid 3d van dit artikel wordt door de directie in onderling
overleg geregeld.

Verkiezingen.
Artikel 5.
Jaarlijks in de maand februari vinden de verkiezingen voor de oudergeleding van de
Ouderraad plaats.
Artikel 6.
1.
De verkiezingen als bedoeld in artikel 5 geschieden aan de hand van een door de
Ouderraad vastgestelde lijst van kandidaten, na goedkeuring door het bestuur. Deze
lijst wordt uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum aan de ouders uitgereikt.
2.
Binnen tien dagen na uitreiking kunnen ouders zich schriftelijk bij de voorzitter of
de secretaris van de Ouderraad kandidaat stellen.
3.
Tevens kunnen tenminste tien ouders ook een andere kandidaat stellen, waarbij
deze tien ouders de kandidaatstelling moeten ondertekenen; de aangemelde
kandidaat dient schriftelijk te verklaren met deze kandidaatstelling akkoord te
gaan.
4.
Indien door de ouders geen kandidaten worden ingediend als bedoeld in lid 2 en 3
van dit artikel, worden de door de Ouderraad gestelde kandidaten geacht te zijn
gekozen.
5.
Indien één of meerdere kandidaten worden ingediend, moet daarbij worden
aangegeven voor welke vacature de kandidaatstelling geldt.
6.
Indien zich de situatie voordoet dat kandidaten worden ingediend als bedoeld in lid
2, 3 en 5 van dit artikel, wordt de vastgestelde verkiezingsdatum verschoven naar
de jaarlijkse ouderavond. Op deze ouderavond vindt dan een schriftelijke stemming
plaats door op de vastgestelde lijst van kandidaten een kruisje te plaatsen voor één
naam in elke vacature. Anders ingevulde lijsten zijn ongeldig. De uitreiking van de
lijst met kandidaten geschiedt op een door de Ouderraad te bepalen wijze.
7.
Bij verkiezingen als bedoeld in lid 6 van dit artikel worden die personen geacht te
zijn gekozen als lid van de ouderraad die in elke vacature de meeste stemmen op
zich hebben verenigd.
Artikel 7.
Géén kandidaat voor de oudergeleding van de Ouderraad kunnen die personen of hun
gezinsleden zijn die tevens deel uitmaken van het bestuur, de Medezeggenschapsraad of
het personeel.
Artikel 8.
Stemgerechtigd zijn alle ouders van kinderen, die bij de aanvang van het schooljaar aan de
school als leerling staan ingeschreven. Van de ouders hebben bij stemmingen als bedoeld
in artikel 6 – lid 6, indien op de vergadering aanwezig, vader en moeder stemrecht.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 9.
Voorafgaande aan de in artikel 6 bedoelde verkiezingen wijzen het bestuur en het
personeel de overige in artikel 4 – lid 3 bedoelde leden aan.
Zittingsduur.
Artikel 10.
De zittingsduur van de door de ouders gekozen leden bedraagt drie jaar. Zij zijn maximaal
één keer terstond herkiesbaar.
Artikel 11.
Bij tussentijds aftreden vindt een verkiezing in deze vacature plaats tijdens de
eerstvolgende reguliere verkiezingen. In dit geval neemt de gekozene de plaats in van het
afgetreden lid op het rooster van aftreden, en is in tegenstelling tot het bepaalde in artikel
10, twee maal herkiesbaar, voor het eerst op de datum dat het afgetreden lid al dan niet
herkiesbaar zou zijn geweest.
Artikel 12.
Het lidmaatschap van de Ouderraad eindigt:
1.
onmiddellijk ingaand bij schriftelijke mededeling aan de Ouderraad.
2.
bij overlijden.
3.
met ingang van de dag waarop het lid ophoudt te voldoen aan de in artikel 4 – lid 1
en 3 omschreven voorwaarden.
4.
met ingang van de verkiezingsdatum, wanneer het lid in het lopende schooljaar
geen kind meer op school heeft en dit ook in het volgende schooljaar niet zal
hebben.
Verkiezingen en stemmingen tijdens vergaderingen.
Artikel 13.
De Ouderraad kiest bij schriftelijke stemming uit haar midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester, welke laatste twee functies in één persoon kunnen zijn
verenigd. Wordt bij de stemming voor de functies bij de 1e stemming geen volstrekte
meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats. Wordt bij de 2e stemming geen
volstrekte meerderheid behaald, dan is degene, die bij de 2e stemming het hoogste aantal
stemmen verkreeg gekozen. Wordt bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen
gelijkelijk door twee of meer personen verkregen, dan wordt van hen de oudste in jaren
geacht te zijn gekozen.
Artikel 14.
Tijdens vergaderingen van de Ouderraad hebben alleen de door en uit de ouders gekozen
leden stemrecht.
Artikel 15.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Ieder lid heeft het recht tegen
een genomen besluit in beroep te gaan bij het bestuur, dat binnen 30 dagen een bindende
uitspraak zal doen. Van het in beroep gaan moet mededeling worden gedaan in dezelfde
vergadering als waarin het besluit is genomen. Hangende dit beroep wordt een genomen
besluit niet uitgevoerd.

Vergaderingen.
Artikel 16.
De Ouderraad vergadert in een schooljaar tenminste tweemaal op van tevoren
overeengekomen data. De voorzitter is voorts bevoegd de Ouderraad bijeen te roepen,
wanneer hij zulks nodig acht. Hij is tot bijeenroeping verplicht, wanneer tenminste drie
leden van de Ouderraad een daartoe strekkend verzoek schriftelijk hebben ingediend,
zulks onder opgave van de punten, welke zij behandelt wensen te zien. Van elke
vergadering van de Ouderraad wordt door de secretaris een verslag gemaakt, dat aan de
leden van het bestuur en aan de directie ter kennisneming wordt toegezonden.
Artikel 17.
1.
De Ouderraad kan het bestuur verzoeken met het bestuur een gecombineerde
vergadering te houden, zulks onder gelijktijdige opgave van de punten, welke zij
behandelt wensen te zien. Aan een zodanig verzoek, hetwelk schriftelijk dient te
geschieden, moet het bestuur binnen één maand na de indiening daarvan bij de
secretaris van het bestuur gevolg geven. Van deze gecombineerde vergadering
wordt door de secretaris van de Ouderraad een verslag gemaakt, dat aan de leden
van het bestuur en aan de directie wordt toegezonden.
2.
Het bestuur kan de Ouderraad verzoeken met de Ouderraad een gecombineerde
vergadering te houden, zulks onder gelijktijdige opgave van de punten welke het
behandeld wenst te zien. Aan een zodanig verzoek hetwelk schriftelijk dient te
geschieden moet de Ouderraad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één
maand na de indiening daarvan bij de secretaris van de Ouderraad gevolg geven.
Van deze gecombineerde vergadering wordt door de secretaris van het bestuur een
verslag gemaakt, dat aan de leden van de Ouderraad en aan de directie wordt
toegezonden.
3.
De directie woont als adviserend lid de gecombineerde vergaderingen, als bedoeld
in het 1e en 2e lid, bij.
Taakomschrijving en –uitvoering.
Artikel 18.
Tot de taken van de Ouderraad behoren:
1.
Het desgevraagd of eigener beweging geven van adviezen aan het bestuur of de
directie, in aangelegenheden die de school betreffen.
2.
Het op verzoek en onder verantwoordelijkheid van de directie verlenen van
medewerking aan de door de directie nauwkeurig te omschrijven binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
3.
Het op verzoek van het bestuur organiseren van dienstverlening.
Artikel 19.
1.
De Ouderraad verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag
en het doel, zoals deze in de statuten van de vereniging zijn omschreven.
2.
De Ouderraad aanvaardt en erkent de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur
als bevoegd gezag en van de directie binnen de grenzen van de bevoegdheden, die
deze bezitten.
3.
De Ouderraad eerbiedigt bij de vervulling van haar taken de grenzen, die in de
wettelijke bepalingen ten aanzien van het basisonderwijs zijn gesteld omtrent de
inrichting, het bestuur van en het toezicht op het basisonderwijs.

Artikel 20.
De leden van de Ouderraad zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, die zij onder
uitdrukkelijke voorwaarde daartoe ter vertrouwelijke kennisneming ontvangen.
Middelen.
Artikel 21.
De kosten voor het goed functioneren van de Ouderraad worden uitsluitend bestreden uit
de door het bestuur voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. Deze middelen worden
verkregen op basis van een door het bestuur goedgekeurde begroting, die aan het begin
van elk schooljaar door de Ouderraad bij het bestuur wordt ingediend. Aan het einde van
elk schooljaar legt de Ouderraad tegenover het bestuur rekening en verantwoording af van
het door haar gevoerde beheer.
Wijzigingen.
Artikel 22.
In dit reglement kunnen door het bestuur wijzigingen worden aangebracht na voorafgaand
overleg met de Ouderraad en door de Ouderraad na voorafgaande goedkeuring door het
bestuur.
Slotbepalingen.
Artikel 23.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Ouderraad na overleg met het
bestuur.
Artikel 24.
In geval van geschillen over de uitleg en de toepassing van dit reglement beslist het
bestuur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 1 juni 1981 en gewijzigd op
voorstel van de Ouderraad in de vergadering van het bestuur d.d. 2 februari 1987.

