Reglement
Ouderraad

Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit reglement verstaat onder:
Ouders:

ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Leerlingen:

leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs (WPO).

Bevoegd gezag:

Stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en Omgeving
Schoolleiding

de directeur in de zin van de Wet Primair Onderwijs. De schoolleiding

is door het bevoegd gezag gemandateerd voor het voeren van overleg met de
ouderraad.
School:

Jan de Bakkerschool, Irisstraat 2, 3442 XH Woerden

Artikel 2: Doelstelling
Aan de school is een ouderraad verbonden om de praktische betrokkenheid van de ouders bij het functioneren
van de school te bevorderen en daadwerkelijk in te vullen, een en ander als nader in dit reglement is aangegeven
en in overeenstemming met de grondslag en doelstellingen van de school.

Artikel 3: Samenstelling
1.

De ouderraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die uit en door de ouders worden gekozen,
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van dit reglement.

2.

Bij de samenstelling van de ouderraad wordt gestreefd naar:
a. een evenredige vertegenwoordiging uit zowel de onder-, de midden- als de bovenbouw;
b. een evenwichtige vertegenwoordiging van ouders die in en buiten Woerden wonen;
c. een evenwichtige verhouding van leden naar de verschillende kerkelijke denominaties.

3.

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

4.

De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Wordt bij de stemming voor de functie
van voorzitter of secretaris bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt
herstemming plaats. Wordt bij de tweede stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan is degene, die
bij deze 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 4: Verkiezing
1.

Tweejaarlijks, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 weken na de aanvang van het desbetreffende schooljaar,
wordt door de voorzitter en de secretaris van de ouderraad, in overleg met de schoolleiding, de datum van de
verkiezing en de wijze waarop de stemming kan plaatsvinden bepaald. De datum van de verkiezing ligt niet
later dan 8 weken na de aanvang van het desbetreffende schooljaar.

2.

De verkiezing, bedoeld in het eerste lid, geschiedt aan de hand van een door de schoolleiding, na overleg
met de ouderraad, samengestelde bindende lijst van kandidaten. Voor elke vacature worden ten minste twee
kandidaten verkiesbaar gesteld.

3.

Ten behoeve van de te houden verkiezing, bedoeld in het eerste lid, wordt door de ouderraad aan de
kiesgerechtigde personen een gewaarmerkt stembiljet toegezonden of wordt aan de aanwezige
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kiesgerechtigde personen, tijdens een door de voorzitter van de ouderraad uitgeschreven vergadering van
ouders, een gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. Op dit stembiljet staan de namen van de kandidaten vermeld.
Indien het stembiljet aan de kiesgerechtigde personen wordt toegezonden, wordt medegedeeld binnen welke
termijn en aan wie het stembiljet moet worden teruggezonden.
4.

Per gezin is slechts één ouder, waarvan één of meer kinderen gedurende ten minste zes maanden
aaneengesloten als leerling de school bezoeken, kiesgerechtigd. Deze kan niet meer dan één stem per
vacature uitbrengen. Stemming bij volmacht is niet toegestaan.

5.

Stemmingen als bedoeld in het derde lid geschieden bij geheime schriftelijke stemming door op de in het
tweede lid bedoelde lijst van kandidaten zoveel stemmen uit te brengen als leden van de ouderraad moeten
worden gekozen. Anders ingevulde stemlijsten zijn ongeldig.

6.

Na het einde van de gehouden stemming tijdens de vergadering van ouders, als bedoeld in het derde lid,
eerste volzin, dan wel zo spoedig mogelijk na het verlopen van de termijn, als bedoeld in het derde lid, derde
volzin, stelt de ouderraad het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht.

7.

Ongeldig zijn de stembiljetten:
a. die niet door of namens de ouderraad zijn uitgereikt;
b. waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt;
c. waarop op meer of minder kandidaten een stem is uitgebracht dan er leden van de ouderraad moeten
worden gekozen;
d. waarop op andere personen dan kandidaat zijn gesteld een stem is uitgebracht.

8.

Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben.
Indien voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd
hebben, wordt van hen de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.

9.

De stembiljetten en de uitslag van de verkiezing worden door de secretaris van de ouderraad bewaard tot het
moment waarop de uitslag van de eerstvolgende verkiezing van dit deel van de ouderraad is
bekendgemaakt.

10. De voorzitter deelt de uitslag van de verkiezing, de samenstelling van de ouderraad en de verdeling van de
functies binnen één maand na de verkiezing schriftelijk mee aan het bevoegd gezag en aan de schoolleiding.
De voorzitter draagt er tevens zorg voor dat alle kiesgerechtigde ouders van de samenstelling van de
ouderraad en de verdeling van de functies binnen één maand na de verkiezing kennis kunnen nemen.

Artikel 5: Herverkiezing
1.

Van de leden van de ouderraad treedt tweejaarlijks de helft af volgens een door de ouderraad op te maken
rooster. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

2.

Een lid van de ouderraad kan maximaal acht aaneengesloten jaren deel uitmaken van de ouderraad.

3.

In een tussentijdse vacature wordt uiterlijk bij de eerste verkiezing na het ontstaan ervan, voorzien op de
wijze als geregeld in artikel 4. Een tussentijds gekozen kandidaat, als bedoeld in het tweede lid, treedt in de
volgorde van aftreding in de plaats van degene, in wiens plaats hij is gekozen.
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Artikel 6: Beëindiging lidmaatschap
1.

2.

Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt tussentijds door:
a.

schriftelijke opzegging door het lid;

b.

overlijden;

c.

onder bewindstelling;

d.

ondercuratelestelling;

Bovendien kan het bevoegd gezag eigener beweging dan wel op voorstel van de ouderraad, te allen tijde het
lidmaatschap van de ouderraad beëindigen van een lid van de ouderraad, dat naar de mening van het
bevoegd gezag dan wel naar de mening van de ouderraad, zijn uit het lidmaatschap van de ouderraad
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt c.q. zijn taak niet naar behoren vervult c.q. handelt in strijd met de
grondslag van de Stichting.. Een dergelijk besluit kan niet worden genomen, dan nadat de betrokkene door
het bevoegd gezag 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.

3.

Tot beëindiging van het lidmaatschap van een lid van de ouderraad door het bevoegd gezag, als bedoeld in
het tweede lid, kan door het bevoegd gezag slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste
tweederde van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal leden
waaruit het bevoegd gezag bestaat aanwezig is.

Artikel 7: Vergaderingen ouderraad
1.

De ouderraad komt voor de uitoefening van zijn taak ten minste twee maal per jaar bijeen en voorts zo
dikwijls als voorzitter en secretaris gezamenlijk dit nodig oordelen. De schoolleiding stelt de ouderraad ten
minste tweemaal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de school met hem te
bespreken. De schoolleiding en de ouderraad komen voorts bijeen indien daarom onder opgave van redenen
wordt verzocht door de schoolleiding of de ouderraad.

2.

De schoolleiding,eventueel bijgestaan door een leerkracht, voert namens het bevoegd gezag de bespreking
met de ouderraad.

3.

De schoolleiding verschaft de ouderraad, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de
vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.

4.

De schoolleiding dient binnen drie maanden zijn standpunt over de door de ouderraad ingediende voorstellen
als bedoeld in artikel 15, derde lid, aan de ouderraad mee te delen.

Artikel 8: Taak voorzitter en secretaris
1.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij heeft het recht de besprekingen over een
bepaald onderwerp te sluiten, tenzij de vergadering anders beslist.

2.

3.

De secretaris draagt, naast de in dit reglement genoemde taken, zorg voor:
e.

de verslaglegging van de vergaderingen;

f.

het opstellen van het jaarverslag;

g.

de correspondentie van de ouderraad;

h.

het bijhouden van het rooster van aftreden.

Voorts beheert de secretaris de voor de ouderraad bestemde en van de ouderraad uitgaande stukken en
draagt hij er zorg voor, dat op elke vergadering een exemplaar van dit reglement aanwezig is.
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Artikel 9: Taken en bevoegdheden ouderraad
1.

De ouderraad heeft de volgende taken:
a.

uitvoeren van de overblijfregeling

b.

coördineren van de luizencontrole

c.

organiseren van aandacht voor veilig verkeer rond de school

d.

organiseren van feestelijke activiteiten voor de kinderen van de school, zoals Koninginnedag en
afscheid groep 8

e.

organiseren en coördineren van activiteiten rond het onderhoud en beheer van de school, zoals ramen
zemen, eindejaarsschoonmaak en de jaarlijkse klussendag

f.
2.

beheer prentenboekenbibliotheek

De ouderraad is bevoegd om de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven betreffende (de
uitvoering van) de haar opgedragen taken.

3.

In overleg met de schoolleiding kunnen taken toegevoegd worden.

Artikel 10: Stemmingen
1.

Tenzij dit reglement anders bepaalt, worden alle besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen
genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen worden geacht
niet te zijn uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

2.

Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee derde
deel van het aantal leden van de ouderraad aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan
op de eerstvolgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden van de ouderraad, over de
desbetreffende onderwerpen worden beslist.

3.

Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid behaald, dan vindt
herstemming plaats tussen hen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verwierven. Bij deze
herstemming is diegene gekozen die dan de meeste stemmen gekregen heeft. Indien bij de tweede
stemming de stemmen staken, wordt van hen de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.

4.

Bij staking van stemmen over een te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak
op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien de stemmen opnieuw staken, wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 11: Verslaglegging
1.

Van alle vergaderingen van de ouderraad wordt een verslag gemaakt dat in de volgende vergadering door de
ouderraad wordt vastgesteld.

2.

De secretaris van de ouderraad draagt er zorg voor dat de agenda's en vastgestelde verslagen van de
vergaderingen van de ouderraad worden toegezonden aan het bevoegd gezag en aan de schoolleiding.

Artikel 12: Jaarverslag
1.

De ouderraad brengt jaarlijks voor 1 juli een schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden in het afgelopen
kalenderjaar en draagt er zorg voor dat alle bij de school betrokken ouders van het verslag kennis kunnen
nemen.

2.

De secretaris van de ouderraad stuurt het jaarverslag aan het bevoegd gezag en aan de schoolleiding.
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Artikel 13: Middelen
1.

Het bevoegd gezag staat de ouderraad het gebruik toe van de voorzieningen, die de ouderraad voor de
vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

2.

De kosten voor het functioneren van de ouderraad worden uitsluitend vergoed uit de door het bevoegd gezag
voor dit doel beschikbaar gestelde middelen.

Artikel 14: Slotbepalingen
1.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bevoegd gezag na overleg met de ouderraad.

2.

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

3.

De ouderraad kan voorstellen tot wijziging van dit reglement aan het bevoegd gezag voor leggen. Genoemde
voorstellen mogen geen betrekking hebben op artikel 2, van dit reglement, alsmede dit artikellid.

4.

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

Artikel 15: Inwerkingtreding; citeertitel
Dit reglement treedt in werking met ingang van … - … - 2010 en vervangt het reglement van 1 augustus 1994.
Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement ouderraad".
Aldus vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van …- … - 2010 te Woerden.
De voorzitter,

De secretaris,

L. Hubregtse

P.A. Dekker
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