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Reglement van de ouderraad 

 

Onderdeel van: openbaar basisschool Wonderwijs, Laanzicht 95 8271 JZ te IJsselmuiden 

 

 

Definitie: 

1) Ouderraad (OR): de geledingenraad (samenstelling) van ouders, voogden en 

verzorgers. 

2) Ouders: de ouders van de leerlingen op school. 

3) Voogd en verzorgers: Voogd en verzorgers van de leerlingen op school. 

4) Team: locatieleider en leerkrachten van de school. 

5) Medezeggenschapsraad (MR): Is het wettelijk orgaan voor inspraak en 

medebestuur in het onderwijs. 

6) School: openbare basisschool Wonderwijs. 

 

 

 

Doel: 

1) De ouderraad heeft ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de  

      school te vergroten, en in brede zin ondersteuning te geven voor het bieden  

            van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school. 

 

 

 

Taken: 

Om dit doel te bereiken heeft de ouderraad tot taak: 

1) Een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare 

karakter ervan mede te bevorderen. 

2) De belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te 

bevorderen o.a. door als aanspreekpunt voor de ouders te fungeren.  

3) Te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen 

verrichten. 

4) Het (mede)organiseren van activiteiten.  

5) Te functioneren als achterban namens de ouders.  

6) Het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan de schoolleiding / 

schoolbestuur. 
7) Het onderhouden van contacten met de medezeggenschapsraad en de directie. 

8) Een lid van de OR woont 2x in het schooljaar MR vergadering bij (halverwege en eind 

van het schooljaar). 

 

 

Bevoegdheden: 

De ouderraad is bevoegd:  

1) Gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan de 

medezeggenschapsraad over die zaken die ouders in het bijzonder aangaan. 

2) De vertegenwoordigers in de medezeggenschap te adviseren over hun stemgedrag ten 

aanzien van voorstellen van het schoolbestuur. 

3) Naar schoolleiding en schoolbestuur op te treden ter vertegenwoordiging van de 

ouders zonder dat hierdoor aan hun individuele rechten en plichten tekort wordt 

gedaan. 
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Samenstelling: 

De ouderraad bestaat uit: 

1) Voorzitter en heeft als taak:  

a) De leiding van de vergaderingen van de ouderraad. 

b) Ziet er op toe dat het reglement nageleefd wordt.  

c) Stelt de uitslag van stemmingen vast en ziet er op toe dat de stemmingen 

democratisch verlopen. 

d) Stelt samen met de vicevoorzitter de agenda voor de vergadering op 

e) Voert namens de ouderraad het woord en vertegenwoordigd in externe contacten. 

f) Maakt het jaarverslag. 

g) Zorgt voor de presentatie van de OR op de ouderavond en stelt de nieuwe leden 

voor en bedankt de aftredende leden. 

 

2) Vicevoorzitter en heeft als taak:  

a) In overleg met de voorzitter de agenda samen te stellen voor de vergadering op en 

verspreidt deze tijdig onder genodigden,  

b) Het bijeenroepen van de vergaderingen. 

c) Om de taken van de voorzitter over te nemen bij afwezigheid. 

 

3) Notulist en heeft als taak: 

a) het maken van de notulen op de vergadering en op tijd versturen naar alle or leden. 

b) het maken van aangepaste notulen voor de website van de school. 

c) het beheren van het archief van de ouderraad. 

 

4) Penningmeester en heeft als taak: 

a) het transparant beheer van alle gelden van de ouderraad.  

b) Innen van de ouderbijdrage en de gang van zaken hiertoe. 

c) Betalingen namens de ouderraad. 

d) Stelt de begroting op in samenspraak met andere leden van de ouderraad. Dat vindt 

plaats op de eerste ouderraadsvergadering van het nieuwe schooljaar en zal na 

goedkeuring op de website van de school geplaatst worden.  

e) Draagt zorg voor de financiële verantwoording op de ledenvergadering. 

f) Ziet toe dat er jaarlijks kascontrole is met 2 ouders van school die geen zitting 

hebben in de MR en OR. 

 

5) Ouderraadsleden (allemaal) en hebben als verplichting:  

a) Minimaal de helft van de ouderraadsvergaderingen bij te wonen waarvan de eerste 

en de laatste ouderraadsvergadering. Tenzij er een geldende reden voor is. 

b) De gekozen activiteiten actief te ondersteunen en zorg te dragen voor een 

evaluatie. 

c) Bevorderen van een goede onderlinge samenwerking.  

d) Beheren van de OR mailbox : or@obswonderwijs.nl. 

e) De ouderraad op geen enkele wijze bewust in diskrediet te brengen of op 

onredelijke wijze benadelen. 

 

 

 

De samenstelling van de ouderraad wordt meegedeeld aan de ouders, directie/team en 

medezeggenschapsraad. 

 

mailto:or@obswonderwijs.nl
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Kandidaatstelling en Verkiezing: 

1) Iedere ouder, voogd of verzorger is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de 

ouderraad.  

2) De ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 leden die bij verkiezing worden 

gekozen door alle ouders, voogden en verzorgers van de school bij (geheime) 

stemming. De volgorde van de aantallen op de kandidaten uitgebrachte stemmen wijst 

aan wie zijn gekozen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot.  

3) Bij verkiezing stelt de ouderraad de ouders, voogden en verzorgers tenminste 3 weken 

voor de verkiezingen schriftelijk op de hoogte van de datum waarop de verkiezing van 

de leden van de ouderraad zal plaatsvinden. De ouderraad maakt de ouders, voogden 

en verzorgers er op attent dat zij zich kandidaat kunnen stellen.  

4) De jaarlijkse verkiezing vindt plaats vóórafgaand aan de ouderavond van elk 

schooljaar.  

5) Als niet meer kandidaten zijn voorgesteld dan dat de zetels in de ouderraad 

beschikbaar zijn, vindt er geen verkiezing plaats en worden de voorgestelde 

kandidaten gezien als te zijn gekozen.  

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

7) Het advies is om voor meerdere jaren achtereen plaats te nemen in de ouderraad.  

Inwerktijd, ervaring opdoen en goed overdragen wordt over een langere tijdsperiode 

het beste bereikt. 

 

 

 

 

Vergaderingen: 

1) De ouderraad vergadert in beginsel in het openbaar. Indien de agenda hiertoe 

aanleiding geeft, omdat over personen of vertrouwelijke zaken wordt gesproken, óf 

indien de ouderraad op een voorstel van één der aanwezige leden hiertoe besluit, vindt 

de vergadering plaats in beslotenheid.  

2) De ouderraad streeft naar een optimale samenwerking met het team en de 

medezeggenschapsraad.  

3) De vicevoorzitter zendt voor elke vergadering een agenda aan de locatieleider, 

afgevaardigde teamlid, medezeggenschapsraad en naar or@obswonderwijs.nl. 

4) De ouderraad zal tenminste 6 keer per jaar in vergadering bijeenkomen. 

5) De vergaderdata van het gehele schooljaar zullen in de laatste ouderraadsvergadering 

van het voorgaande schooljaar worden vastgesteld door de voorzitter en vicevoorzitter. 

6) Voor de vergadering van de ouderraad worden uitgenodigd: 

a. Alle leden van de ouderraad. 

b. Afgevaardigden van het team 

c. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraad ( MR). 

7) De notulen van de ouderraadsvergaderingen worden aangepast op de website van 

school gezet. Vertrouwelijke informatie en persoonsgebonden discussies worden 

buiten de openbare notulen gelaten.  

8) Wanneer een ouderraadslid twijfelt over een vraag / opmerking of die bestemd is voor 

de OR of MR dan zal de vraag / opmerking aan de voorzit(s)ter voorgelegd worden 

buiten de vergadering. 

 De voorzit(s)ter zal het of doorsturen of voorleggen op de OR vergadering.  
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Lief en leedpot: 

1) Ondersteuning van personen buiten school (niet ouders/verzorgers zijnde) voor OR 

activiteiten krijgen per persoon een cadeau t.w.v. € 15,00. 

2) De vrijwillige ouderbijdrage wordt alleen voor school activiteiten gebruikt. 

 

 

 

Reglementwijzigingen: 

1) Aanpassingen aan dit reglement kunnen alleen worden doorgevoerd na  

goedkeuring door de leden die aanwezig zijn tijdens de vergadering waarin de  

aanpassing van dit reglement besproken wordt. Voor deze vergadering wordt  

aan de leden bekend gemaakt welke aanpassing voorgesteld wordt, en wanneer  

deze besproken wordt in de vergadering. 

 

 

 

Medezeggenschapsraad: 

1) De medezeggenschapsraad ziet er op toe dat de ouderraad democratisch te werk gaat.  

 

 

 

 

Slotbepaling:  

1) In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de ouderraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2016/2017 

obs Wonderwijs,  

Laanzicht 95 8271 JZ IJsselmuiden 

Tel.: (038) - 331 78 13 

or@obswonderwijs.nl 

 

 


