Reglement van de Ouderraad
Van CBS de Schakel te Harderwijk
Doel
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 rekent de ouderraad tot haar taken:
a) Het vertegenwoordigen van de ouders
b) Als aanspreekpunt fungeren voor de ouders
c) Het (mede)organiseren van activiteiten
d) Het steunen van de school bij de vervulling van haar taak
e) Het onderhouden van contacten met de directie en medezeggenschapsraad
f) Het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan de schoolleiding en
medezeggenschapsraad
Samenstelling ouderraad
De ouderraad bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de leden.
Leden
Ouders en verzorgers met leerlingen op school kunnen lid worden van de ouderraad.
Samenstelling dagelijks bestuur
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de
ouderraad van de school.
Coördinatie taken
De leden zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de aan hen toegewezen taken. Zij
coördineren de taken, nemen contact op met de ouders die zich opgeven hebben voor taken
via Parro of Schakeltje.
Openbaarheid
Alle ouders en verzorgers hebben het recht tot inzage van de notulen van de ouderraad.
Samenstelling OR
De ouderraad bestaat uit maximaal 10 leden. Dit zijn ouders van kinderen die als leerling op
de school staan ingeschreven. De leden worden gekozen door de ouderraad.
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Uit de ouders die zich, na bekendmaking van een vacature, opgeven voor de ouderraad
wordt een lid gekozen door middel van een stemming door de overige OR-leden en de
afvaardiging van het team. Voorafgaand aan de stemming hebben de kandidaten zich
voorgesteld en is er een gesprek geweest met een lid van de ouderraad en een leerkracht
die afgevaardigd is in de ouderraad.
Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit de leden van de ouderraad.
Zittingsperiode
Leden van de ouderraad nemen deel voor een periode van 3 jaar. Na deze 3 jaar is een
herhaling mogelijk van 3 jaar. Na twee termijnen en bij voldoende capaciteit verlaat het lid
de ouderraad. Tijdens de zittingsperiode moet het lid kinderen hebben die les krijgen op de
school.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden voor een periode van maximaal 3 jaar
gekozen. Ieder jaar is een bestuurslid aftredend.
Bij een tussentijds ontstane vacature in het bestuur neemt het nieuw gekozen bestuurslid de
zittingsperiode van het afgetreden bestuurslid over.
De samenstelling van de ouderraad wordt meegedeeld aan de ouders, directeur en
medezeggenschapsraad.
Reglement
Aanpassingen aan dit reglement kunnen alleen worden doorgevoerd na goedkeuring door
de leden van de ouderraad 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.
Taakverdeling dagelijks bestuur
De voorzitter is belast met:
❖ de leiding van de vergaderingen van de ouderraad
❖ toezien dat het reglement nageleefd wordt
❖ opstellen van de agenda voor de vergadering en jaarplanning
❖ woordvoering namens de ouderraad en vertegenwoordiging bij externe contacten in
overleg met de directie.
De secretaris is belast met:
❖ opstellen, in overleg met de voorzitter, van de agenda voor de vergadering en tijdige
verspreiding onder genodigden
❖ alle correspondentie
❖ het bijeenroepen van de vergaderingen
❖ het maken van de notulen
De penningmeester is belast met:
❖ het transparant beheer van alle gelden van de ouderraad
❖ het innen van de ouderbijdrage, in overleg met de directeur
❖ betalingen namens de ouderraad
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❖ het opstellen van de begroting, in samenspraak met andere leden van de ouderraad
❖ de financiële verantwoording op een daartoe belegde vergadering
Vergaderfrequentie
De ouderraad zal ten minste vijfmaal per jaar in vergadering bijeenkomen. Indien twee of
meer leden van de ouderraad middels een verzoek aan de voorzitter te kennen geven een
vergadering te willen beleggen, dan zullen de uitnodigingen daartoe binnen veertien dagen
worden uitgeschreven.
De ouderraad werkt onder verantwoording van de directeur. Om goed op de hoogte te
blijven van de activiteiten van de Ouderraad, woont de directeur de eerste en laatste
vergadering van het schooljaar bij en ook halverwege het jaar schuift de directeur een keer
aan bij een vergadering. Daarnaast heeft de directeur ad hoc overleg met leden van de
Ouderraad.
Vergaderdata
De vergaderdata van het gehele schooljaar zullen in de eerste ouderraadsvergadering van
het nieuwe schooljaar worden vastgesteld. Deze data zullen ook aan de ouders bekend
worden gemaakt.
Vergadersamenstelling
Voor de vergadering van de ouderraad worden uitgenodigd:
❖ alle leden van de ouderraad
❖ afgevaardigden van het team
❖ afgevaardigden van de medezeggenschapsraad
Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een verzoek tot betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt ieder jaar door het
dagelijks bestuur vastgesteld. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk bedrag dat
uitsluitend gebruikt zal worden ter betaling van de activiteiten en de onkosten betreffende
de Ouderraad.
Kascontrole
De ouderraad benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee personen, twee
personen die werkzaam zijn op school of via hun kind aan school zijn verbonden, maar die
geen deel uitmaken van de ouderraad. De commissie onderzoekt de rekening en het
financieel jaarverslag en zal hieromtrent verslag en/of goedkeuring uitbrengen. De
verantwoording alsook de begroting voor het nieuwe schooljaar wordt naar de financiële
controleur van de VCO gestuurd.
Op verzoek legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het in het afgelopen jaar
gevoerde financieel beleid.
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Jaarverslag
De penningmeester maakt het financieel jaarverslag. Dit is door leden op te vragen tot 3
maanden na de eerste schooldag van het volgende schooljaar en wordt meegenomen in de
ledenvergadering
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad ziet erop toe dat de ouderraad democratisch te werk gaat.
Slotbepaling
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de ouderraad.

Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2019/2020
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