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VOORAF 
 
Hoe te komen aan de eerste ouderraad 
In het reglement ouderraad staat welke spelregels er gehanteerd zullen worden als het 
gaat om de verkiezing van leden voor de ouderraad.  
Voor de eerste samenstelling van de ouderraad in de stichting is een andere afspraak 
gemaakt.  
Uit de leden van de huidige schoolcommissies en ouderraden / ouderwerkgroepen / ac-
tiviteitencommissies zal de nieuwe ouderraad worden gevormd.  
Per school zal een kleine commissie, bestaande uit de directeur en een ouderlid van de 
medezeggenschapsraad worden gevormd. Deze commissie begeleidt de aanstelling van 
de leden van de ouderraad. 
Nadat ieder het reglement voor de nieuwe ouderraad heeft ontvangen, zullen de huidige 
leden van de schoolcommissies en ouderraden / ouderwerkgroepen / activiteitencom-
missies gevraagd worden of zij zich willen opgeven als lid voor de ouderraad.  
De commissie stelt vervolgens de eerste ouderraad in.  
De eerste keer wordt in overleg een afvloeiingslijst opgesteld zodat de kans niet bestaat 
dat na vier jaar iedereen tegelijk uit de ouderraad gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
REGLEMENT  
voor de Ouderraden van het Christelijke Basisonderwijs Littenseradiel - Wûnsera-
diel  
 
BEGRIPSBEPALINGEN 
Artikel 1. 
Dit reglement verstaat onder: 
Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen. 
Ouderraad: een raad bestaande uit ouders, voogden en verzorgers.  
Bevoegd gezag: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting 
School: School voor basisonderwijs zoals vermeld in de wet.  
 
DOELSTELLING 
Artikel 3. 
De taak van de ouderraad is een praktische bijdrage te leveren aan het optimaal functi-
oneren van de school.  
 
SAMENSTELLING 
Artikel 4. 
1. Alle ouders die kinderen op de school hebben, en dus de identiteit van de school 

respecteren, kunnen lid zijn van de ouderraad. 
2. De ouderraad bestaat uit minimaal 5 leden.  
3. Uit één gezin of uit welke samenleefgemeenschap dan ook kan niet meer dan één 

persoon lid zijn van de ouderraad; een personeelslid, dat tevens ouder is, kan geen 
lid zijn van de ouderraad.  
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4. De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning-
meester. 

5. Vanuit het team wordt een contactpersoon aangewezen voor de ouderraad. 
6. De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar. Een lid kan voor maximaal twee keer 

worden herkozen, waardoor de maximale zittingsduur 12 jaar bedraagt.  
7. De namen van de leden staan in de schoolgids 
8. De voorzitter deelt de samenstelling van de ouderraad en de verdeling van de func-

ties in het begin van het nieuwe schooljaar mee aan de schooldirecteur, de mede-
zeggenschapsraad én de ouders (schoolgids). 

 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 5. 
1. Het lidmaatschap van de leden eindigt tussentijds: 

a. onmiddellijk ingaand bij schriftelijke mededeling van het lid aan de voorzitter 
b. bij overlijden 
c. onmiddellijk indien het lid niet langer tot de geleding ouders behoort 
d. onmiddellijk ingaand bij verklaring van het lid aan de voorzitter dat hij niet 

meer kan handelen in overeenstemming met de identiteit van de school 
2. De ouderraad kan te allen tijde een lid uit de ouderraad ontslaan dat naar de mening 

van de meerderheid van de leden zijn taak niet naar behoren vervult, c.q. niet meer 
voldoet aan de in artikel 4 lid 1 bedoelde voorwaarde. Een dergelijk besluit kan niet 
worden genomen dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld kennis te 
nemen van de tegen hem ingebrachte, niet-anonieme bezwaren en tevens in de ge-
legenheid is gesteld zich daartegen te verweren. 

3. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door de ouderraad zelf, 
dus zonder een officiële verkiezing zoals gesteld in artikel 7. 

4.  
Artikel 6. 
Tot de taak van de ouderraad behoort: 

a. het desgevraagd of eigener beweging geven van adviezen aan de medezeggen-
schapsraad als geheel of aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad 
met name over die aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan; 

b. het - in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding - verle-
nen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten; 

c. Per school wordt jaarlijks door de ouderraad in samenwerking met het team en 
de directeur een lijst van te verrichten activiteiten opgemaakt. Deze lijst wordt 
jaarlijks bekend gemaakt op de website van de school. 

 
VERKIEZINGEN 
Artikel 7 
1. De verkiezing van de leden van de ouderraad vindt plaats op een jaarlijks te houden 

ouderavond. Bij de uitnodiging voor deze avond staat op de agenda vermeld welke 
leden aftredend zijn, welke leden tussentijds zijn aangetreden en welke leden wel of 
niet herkiesbaar zijn. Ook staan op de agenda de leden vermeld die door de ouder-
raad zelf zijn benaderd en die hebben aangegeven wel in de ouderraad te willen.  

2. Als er nieuwe leden worden gevraagd dan staat op de agenda een oproep daartoe 
vermeld. Tevens staat hierop vermeld dat aspirant-leden het reglement van de ou-
derraad op school kunnen verkrijgen.  

3. Is het aantal leden dat gehoor geeft aan de oproep gelijk aan het aantal vacatures 
dan wordt op genoemde ouderavond voorgesteld deze leden te benoemen.  
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4. Is het aantal leden dat gehoor geeft aan de oproep groter dan het aantal vacatures, 
dan wordt door de ouderraad besloten dat, òf het aantal leden van de ouderraad 
wordt verhoogd, òf dat er een schriftelijke stemming wordt gehouden om te komen 
tot de aanstelling van het benodigde aantal leden. Bij een schriftelijke stemming zijn 
die leden verkozen die de meeste aantal stemmen hebben gekregen.  

5. De verkiezingen worden georganiseerd door de ouderraad 
6. Er wordt een rooster van aftreden gemaakt en wel zodanig dat een goede voortgang 

van de werkzaamheden van de ouderraad is gewaarborgd. 
 
TAAKUITVOERING 
Artikel 7. 
De ouderraad verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de identiteit van de 
school. 
De ouderraad aanvaardt en erkent de eigen verantwoordelijkheid van bevoegd gezag, 
van de schoolleiding en van de medezeggenschapsraad binnen de grenzen van de be-
voegdheden, die deze bezitten. 
De ouderraad eerbiedigt bij de vervulling van zijn taak de grenzen, die in de wettelijke 
bepalingen ten aanzien van het basisonderwijs zijn gesteld omtrent de inrichting en het 
bestuur van en het toezicht op deze scholen. 
 
Artikel 8. 
De ouderraad heeft ter uitvoering van zijn taak het recht aan de schoolleiding schriftelijk 
of mondeling vragen te stellen, die betrekking hebben op de algemene gang van zaken 
op school en/of het onderwijs. 
Indien de ouderraad van mening is dat de overige leden van het onderwijzend personeel 
bij de beantwoording moeten worden betrokken dan maakt de ouderraad dit kenbaar. 
 
Artikel 9. 
De leden van de ouderraad zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, die zij in 
hun hoedanigheid vernemen en ten aanzien waarvan de geheimhouding nadrukkelijk is 
opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. 
 
Artikel 10. 
De leden van de ouderraad hebben in overleg met de schoolleiding het recht van toe-
gang tot de school ter uitvoering van hun werkzaamheden. 
 
VERGADERINGEN 
Artikel 11. 
De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. 
De ouderraad vergadert in een cursusjaar op van te voren overeengekomen data. 
De voorzitter is voorts bevoegd de ouderraad bijeen te roepen, wanneer hij dit nodig 
acht. Hij is tot de bijeenroeping verplicht, wanneer ten minste 2/3 van de leden een daar-
toe strekkend verzoek schriftelijk hebben ingediend. Indien hij aan zulk een verzoek niet 
binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot 
het bijeenroepen van de ouderraad, die voor deze vergadering - zo nodig - zelf in zijn 
leiding voorziet. 
 
Artikel 12. 
Van elke vergadering van de ouderraad wordt door de secretaris een verslag gemaakt, 
dat aan de schooldirecteur en de medezeggenschapsraad ter kennisneming wordt toe-
gezonden. 
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Artikel 13. 
Tenzij de ouderraad anders besluit, worden de vergaderingen van de ouderraad in open  
zitting gehouden. 
 
STEMMINGEN 
Artikel 14. 
Voor zover dit reglement niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid van stemmen, onder volstrekte meerderheid wordt verstaan:  
meer dan de helft van het aantal van de geldig uitgebrachte stemmen. 
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij eventuele schrifte-
lijke stemming dient dit uitdrukkelijke van tevoren door de ouderraad kenbaar worden 
gemaakt. 
Blanco stemmen tellen niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. Bij staking van 
stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
MIDDELEN 
Artikel 15. 
De kosten voor het functioneren van de ouderraad worden bestreden uit het school-
fonds. 
Aan het begin van elk schooljaar stelt de ouderraad een plan van activiteiten op. Dit plan 
wordt vergezeld van een begroting. De begroting maakt onderdeel uit van de school-
fondsbegroting. Het plan van activiteiten en de begroting wordt ter goedkeuring voorge-
legd aan de schooldirecteur. 
Aan het einde van elk schooljaar legt de ouderraad rekening en verantwoording af te-
genover de ouders via publicatie in de schoolkrant, van het door hem gevoerde beheer. 
 
Artikel 16. 
De ouderraden zijn bevoegd via het ouderdeel van de GMR voorstellen tot wijziging van 
het reglement aan het College van Bestuur voor te leggen. 
 
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 17. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de ouderraad, waarbij in ieder 
geval twee-derde van het totaal aantal leden aanwezig moet zijn. 
 
Artikel 18. 
In geval van geschillen over de uitleg en de toepassing van dit reglement beslist het Col-
lege van Bestuur.  
 


