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A. Algemeen
Artikel 1 Begripsbepalingen
De in dit reglement gebruikte begrippen komen, voor zover afkomstig uit, overeen met de in de
statuten genoemde begripsbepalingen.

Artikel 2 Samenstelling
De Ouderraad van de school bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien personen. Er wordt
gestreefd naar een oneven aantal personen. Voor de afstemming met het team van leerkrachten
zullen maximaal drie leerkrachten (inclusief locatiedirecteur) vertegenwoordigd zijn. Deze
vertegenwoordigers van de school zullen door de school worden gekozen.

Artikel 3 Lidmaatschap
Per 2021 is de vorm van het lidmaatschap van de Oudervereniging aangepast. Nieuwe
ouders/verzorgers ontvangen vanaf 2021 geen inschrijfformulier meer voor de Oudervereniging. Op
het moment dat een kind start op de Zonnewende, is de ouder/verzorger, zonder tegenbericht,
direct lid van de Oudervereniging. Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden en hoeft ook geen
informatie voor aangeleverd te worden. Het lidmaatschap brengt ook geen verdere verplichtingen
met zich mee.
Het lidmaatschap van de vereniging kent geen causaliteit met de inschrijving op de school en is dan
ook niet verplicht.
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B. Verkiezing en zittingsduur
Artikel 4 Wanneer verkiezingen
De Ouderraad schrijft binnen drie maanden na aanvang van het schooljaar de Jaarvergadering uit. In
deze vergadering kiezen de leden uit hun midden de leden die de bestuur vacatures in de Ouderraad
zullen vervullen. Indien het aantal kandidaten voor de Ouderraad inclusief het aantal zittende leden
in totaal 15 of minder betreft, vindt directe benoeming plaats van de kandidaat-leden. Artikel 5, 6 en
7 zijn in dat geval niet van toepassing. Minimaal een week voor de datum waarop de vergadering zal
plaatsvinden, zal de vergadering kenbaar worden gemaakt.

Artikel 5 Kandidaatstelling
Tot twee weken voor de Jaarvergadering kunnen kandidaten voor de verkiezing zich schriftelijk,
voorzien van een korte motivatie, bij de secretaris van de Ouderraad verkiesbaar stellen. De
Ouderraad zal, indien stemming noodzakelijk is, dit tijdig melden in de Zonnewijzer.

Artikel 6 Stemrecht
Stemgerechtigd zijn alle leden van de vereniging. Ieder lid is gerechtigd tijdens de vergadering één
stem uit te brengen hetzij lijfelijk vertegenwoordigd hetzij bij schriftelijke machtiging. Schriftelijke
machtigingen dienen maximaal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris
te worden aangemeld. Een lid kan maximaal door één niet lijfelijk aanwezige lid worden gemachtigd.

Artikel 7 Stemwijze
Stemming vindt plaats door handopsteking mits de meerderheid van de vergadering voor deze
stemwijze kiest. Anders zal anoniem gestemd worden door gebruik te maken van stembiljetten. De
feitelijke telling vindt plaats door minimaal twee personen uit de Ouderraad.

Artikel 8 Zittingsduur
De verkiezing van een lid van de Ouderraad geschiedt voor een periode gelijk aan de duur van het
lidmaatschap aan de vereniging. Het lidmaatschap van de Ouderraad eindigt ook als:





Het lid zelf aangeeft niet langer lid van de Ouderraad te willen zijn;
De rechtstreekse relatie van het lid met de school verbroken wordt;
Bij motie van afkeuring door een meerderheid van de ledenvergadering;
Als disciplinaire maatregel vanuit een meerderheid van de Ouderraad.

Artikel 9 Dagelijks bestuur
De Ouderraad kiest na de jaarvergadering uit haar midden een drie- of vierhoofdig Dagelijks Bestuur,
bestaande uit:





Voorzitter;
Vice-voorzitter;
Secretaris;
Penningmeester.
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C. Financiën
Artikel 10 Begroting
Aan het begin van ieder schooljaar, doch uiterlijk twee weken voor de Jaarvergadering, zal de
Ouderraad een begroting met toelichting voor het lopende schooljaar opstellen. De begroting wordt
opgesteld op basis van ervaring en uitgaven van voorgaande jaren afgezet tegen het leerlingen aantal
van het lopende jaar. Deze begroting zal aan de leden van de vereniging in de Jaarvergadering
gepresenteerd worden waarna goedkeuring kan plaatsvinden. Daarnaast wordt de voorgestelde
begroting, en daarmee de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage, ter goedkeuring
voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Dit omvat tevens eventuele
consequenties bij beperkte inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage zoals alternatieve
financiering of het niet door kunnen gaan van activiteiten.

Artikel 11 Vrijwillige ouderbijdrage
Teneinde de Ouderraad in de gelegenheid te stellen voldoende activiteiten te organiseren ten
behoeve van de kinderen van de leden, wordt de leden van de vereniging gevraagd een vrijwillige
ouderbijdrage per kind te betalen. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks tijdens de
Jaarvergadering vastgesteld voor het lopende jaar. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage
kan niet leiden tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school
worden georganiseerd.

Artikel 12 Verantwoording en controle
Aan het begin van ieder schooljaar, ten tijde van de Jaarvergadering, zal de Ouderraad aan de leden
van de vereniging verslag doen van de inkomsten en uitgaven van het voorgaande schooljaar. Indien
er sprake is van een batig saldo, zal dit worden aangewend ter versterking van de reserves en/of voor
het incidenteel extra investeren ten gunste van de leerlingen.
De Ouderraad dient er naar te streven dat de liquide middelen minimaal 25% van de inkomsten van
het actuele schooljaar bedragen.
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D. Taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur en Ouderraad leden
Artikel 13 Lid




Organiseert activiteiten met één of meerdere Ouderraad leden. Taken hierbij zijn:
o Maakt een plan voor betreffende activiteit waarbij een bestaand draaiboek als
hulpmiddel gebruikt wordt;
o Bewaakt voortgang;
o Bewaakt budget;
o Evalueert middels een evaluatieformulier en werkt zo nodig het draaiboek bij.
Neemt deel aan Ouderraad overleggen.

Artikel 14 Voorzitter











Is eindverantwoordelijk voor de vereniging;
Bewaakt de doelstellingen van de vereniging;
Maakt de verslagen van de Ouderraad definitief;
Zorgt voor het tijdig organiseren van de ledenvergaderingen;
Legt namens de Ouderraad verantwoording af aan de ledenvergadering;
Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het ordentelijk verlopen van de Ouderraad
vergaderingen;
Stuurt op voortgang en nakoming van actiepunten;
Is namens de Ouderraad vertegenwoordiger naar de directie van de school en de
medezeggenschapsraad;
Bij stakende stemmen nemen van het doorslaggevende besluit;
Vervult daarnaast de taken als lid.

Artikel 15 Vice-voorzitter





Is medeverantwoordelijk voor de vereniging;
Vervangt de voorzitter tijdens afwezigheid;
Neemt hierbij alle taken van de voorzitter over, totdat de voorzitter weer aanwezig is, tot het
eind van de huidige zittingsperiode;
Vervult daarnaast de taken als lid.

Artikel 16 Secretaris







Is medeverantwoordelijk voor de vereniging;
Maakt verslagen van de Ouderraad overleggen, welke door of namens de Ouderraad worden
gehouden, alsmede van die bijeenkomsten waarvan het Dagelijks Bestuur dit nodig acht;
Verzorgt (laat verzorgen) de formele in- en externe communicatie;
Houdt toegankelijk archief;
Bewaakt de zittingstermijnen van de leden;
Schrijft in overleg met de voorzitter de vergaderingen uit en verzorgt een tijdige toezending
van de agenda en de vergaderstukken;
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Verzorgt de realisatie van het jaarverslag en legt dit aan de Ouderraad voor ter goedkeuring;
Verzorgt het vergaderschema van de Ouderraad;
Vervult daarnaast de taken als lid.

Artikel 17 Penningmeester

















Is medeverantwoordelijk voor de vereniging;
Beheert de financiën van de Ouderraad;
Draagt zorg voor een nauwgezette boekhouding onder overlegging van bewijsstukken;
Draagt zorg voor een gezonde positie eigen vermogen;
Beheert de bankrekening(en) van de vereniging en de kleine kas;
Stelt een AO/IC op voor de vereniging en bewaakt, na goedkeuring van de Ouderraad, de
naleving hiervan;
Is gehouden altijd de leden van de Ouderraad, de leden van de kascontrolecommissie en
ledenvergadering inzage te geven in de financiële situatie;
Draagt zorg voor een tijdige oplevering van de financiële verantwoording van het
gepasseerde boekjaar aan de Ouderraad, ten behoeve van de voorbereiding voor de
algemene ledenvergadering;
Ontwerpt de begroting voor het volgende schooljaar en dient deze ruim voor de
ledenvergadering in bij de Ouderraad, zodat deze het budget kan beoordelen en goedkeuren,
alvorens de begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd;
Ziet toe op een gematigd budgetgedrag in de periode tussen de start van het nieuwe
schooljaar en de goedkeuring van het budget door de ledenvergadering;
Doet elke Ouderraad vergadering, als vaste component van de agenda, verslag van de
financiële en budgettaire ontwikkeling;
Ziet toe op een verantwoorde liquiditeitsontwikkeling gedurende het schooljaar; bij
onvoldoende liquide middelen doet de penningmeester voorstellen aan de Ouderraad;
Is verantwoordelijk voor het archiveren van de financiële administratieve bescheiden;
Vervult daarnaast de taken als lid.

Artikel 18 Teamlid school









Heeft een coördinerende functie tussen de school (leerkrachten en directie) en de
Ouderraad;
Kan gevraagd en ongevraagd advies geven;
Draagt, waar nodig, zorg voor participatie van leerkrachten in de activiteiten;
Geeft, als vast agendapunt, bij aanwezigheid tijdens de Ouderraad vergadering verslag van
de ontwikkelingen binnen de school, voor zover van belang voor het (toekomstig)
functioneren van de Ouderraad;
Heeft geen bestuurlijke bevoegd- en verantwoordelijkheden binnen de vereniging in het
algemeen en de Ouderraad in het bijzonder, tenzij hij/zij door omstandigheden voldoet aan
de criteria van een lidmaatschap;
Neemt deel aan de Ouderraad vergaderingen.
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Artikel 19 Verslag
De secretaris zal namens de Ouderraad notulen van de vergadering aan de leden van de vereniging
op verzoek ter beschikking stellen, teneinde verslag te doen van haar werkzaamheden. Indien
daartoe aanleiding bestaat zal de Ouderraad aan de leden van de vereniging tussentijds schriftelijk of
mondeling verslag doen. Op de Jaarvergadering zal een jaarverslag worden overlegd.

Artikel 20 Vergaderingen en agenda’s
De voltallige Ouderraad vergadert, conform een aan het begin van het schooljaar vastgesteld
vergaderschema, maar minimaal acht keer per jaar en, indien daar aanleiding toe is, op indicatie van
het Dagelijks Bestuur. De reguliere agenda zal door de secretaris de week voorafgaand aan het
vergadermoment worden verspreid en bevat minimaal de volgende bespreekpunten:











Opening;
Vaststelling agenda;
Controle en goedkeuring eerdere verslagen;
Mededelingen vanuit de school;
Mededelingen vanuit de OR;
Toelichting op de financiële en budgettaire situatie;
Evaluatie afgeronde activiteiten;
Voortgang van de geplande activiteiten;
Rondvraag;
Sluiting.

De verslagen van de vergaderingen worden binnen drie weken na de vergadering verzonden aan de
leden van de Ouderraad en de vertegenwoordigers van de school, alsmede eventuele gasten.

Artikel 21 Mandatering
Geen van de leden is alleen bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen namens de
Ouderraad.
Voor individuele algemene zaken, welke opgenomen zijn in het lopende budget, geldt dat tot een
bedrag van één duizend (1.000, -) euro, een verplichting aangegaan kan worden door één lid van het
Dagelijks Bestuur. Voor individuele bedragen boven de één duizend (1.000, -) euro dient dit door
twee leden van het Dagelijks Bestuur gedaan te worden waarbij één van de leden de
penningmeester is. Voor uitgaven die niet in het budget zijn opgenomen dient eerst goedkeuring
verkregen te worden van de Ouderraad.
Voor activiteiten wordt de “coördinator”, op basis van het goedgekeurde voorstel/begroting,
gemandateerd om individuele verplichtingen tot een maximum van duizend (1.000, -) euro aan te
gaan, mits de verplichting het budget voor de activiteit niet overschrijdt. Voor verplichtingen hoger
dan dit bedrag dient een lid van het Dagelijks Bestuur toestemming te geven en als tweede
ondertekenaar op te treden. Dreigende overschrijdingen van het budget, buiten de tolerantie
vastgelegd in het voorstel, dienen direct aan de penningmeester gemeld te worden. In afwachting
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van het besluit van de Ouderraad betreffende de overschrijding, mag geen enkele verdere
verplichting binnen de activiteit worden aangegaan.

Vanuit het perspectief van de algehele budgetbewaking is de penningmeester gemachtigd, om met
directe ingang een verplichtingenstop af te kondigen, waarna het voor geen ieder toegestaan is, om
verplichtingen aan te gaan, totdat de Ouderraad een besluit genomen heeft over de ontstane
situatie.

Artikel 22 Relatie met Medezeggenschapsraad
Er is geen directe relatie tussen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Indien nodig vindt
informeel overleg plaats tussen de voorzitters. De onkosten van de Medezeggenschapsraad worden
gebudgetteerd en geadministreerd door de penningmeester van de Ouderraad.
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E. Commissies en activiteiten
Artikel 23 Commissies
De Ouderraad onderkent activiteiten commissies die in projectmatige vorm activiteiten vanuit de
Ouderraad organiseren. Ook kan een commissie tot doel hebben om met een advies te komen
betreffende een vooraf gedefinieerd onderwerp, bijvoorbeeld een onderzoek naar de beleving en
wensen van de leerlingen over de invulling van de schoolreisjes.

Artikel 24 Invulling commissie
Een commissie wordt onder regie en met opdracht van de Ouderraad ingesteld. Als leden van een
commissie worden Ouderraadleden en schoolteamleden benoemd. Waarbij voor ieder lid van de
commissie geldt dat zij/hij dit op vrijwillige basis en onbezoldigd doet.

Artikel 25 Activiteiten
In het Activiteiten-jaarplan van de Ouderraad worden extra aanvullende activiteiten en acties aan het
onderwijspakket van de leerlingen opgenomen. Deze activiteiten zijn in het jaarplan en het budget
met namen en bedragen genoemd.
Een kenmerk van een projectmatige activiteit is dat dit een of meerdere op te leveren producten
heeft op vastgestelde tijden. Voor elk project wordt een coördinator aangewezen, die de commissie
voor betreffende activiteit vertegenwoordigd. Door de commissie wordt als eerste een plan
opgesteld op basis van een bestaand draaiboek, dit plan kent minimaal de volgende onderwerpen:







Doel van de activiteit;
Mijlpalen planning;
Samenstelling commissie;
Kosten per planmoment;
Relaties met de omgeving (school/buurt);
Communicatie.

In de periodieke vergaderingen van de Ouderraad doet de coördinator verslag van de voortgang aan
de Ouderraad. Afwijkingen van het plan zijn altijd onderwerp van besluitvorming binnen de
Ouderraad. Aan het eind van elke activiteit wordt op basis van de resultaten en de door de
commissie een korte evaluatie opgesteld.

Artikel 26 Communicatie
De communicatie van de Ouderraad, anders dan via de algemene ledenvergadering, naar de leden
vindt op reguliere basis plaats door plaatsingen in de Zonnewijzer en op incidentele basis door het
verspreiden van nieuwsbrieven en/of e-mail.
Reguliere zaken uit het overleg naar het schoolteam en van het schoolteam naar de Ouderraad vindt
plaats door de vertegenwoordiging van het schoolteam.
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G. Wijzigingen
Artikel 27 Wijziging van dit reglement
Dit reglement kan slechts worden gewijzigd op voorstel van de Ouderraad of door tenminste veertig
stemgerechtigde leden in de Jaarvergadering. Het is te allen tijde mogelijk de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement ter inzage op te vragen bij de secretaris van de Ouderraad.
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