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Iluishoudelijk reglement oud*rraad Willibrord Gymnasium Deume

Ouderraad

De ouder,raad - de naam zegt het al- bestaat alleen uit ouderleden. Over de taken van de
ouderraad {or} is niets vastgelegd in de wet. Ledea van de ouderraad organiseren enlof nemen
deel aan activiteiten op school zoals feesten, evenementen (oper dag, diploma-uitreiking) en
informatieavonden. Een andere belangrijke taak van de oudenaad is het gewaagd of
ongevraagd adviseren van het schoolbestuur en de MR. Ook kan de ouderraad als
klankbordgroep fungeren tussen ouders en de school.
De ouderraad heeft onderstaand huishoudelijk reglement opgesteld.

Definities

Artikel I

Ouàers: de ouders, voogden en verzorges van de leerlingea dis aan school zijn
iageschreven"
Ouderraad: deraad van auders.
Wet deW et Medezeggenschry op Scholen.
Medezeggensckapsraad: demedezeggensch*psraad als bedoeld in art"3 van deWet
Medezeggenschap op Scholen.
Schoolbes*ur: het bestuur van het voortgezet onderwijs {ook wel bewegd gezagldirectie
geaoemd), met inachÍneming van door hen te stellen regels.

Taken en beYoegdheden

Àrtikel2
De ouderraad heeft tot taak:
1. een biidrage te leveren aan depositieve oatwikksling vaa de school en het opnbare
kara*Íer ervan mede te bevorderen;
2. de behtgstelling voor sa betrokkffiheid van ouders bij de school in al haar facetten te
bevorderen;
3. te bevorderen dat ouders ooder:stetrnende werkzaamheden vffir de school kunnen
verrichten;
4. activiteiten te organiseren, zoals eveaementen rroor en d+orde leerliagen,
ouder- sf infomatieavoadea en vergaderingen;
5. te fimctionerenals esrste achterban rramens de ouders;
6. de belaÉlgen vafl de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bï het
schaolbestuur.

Artikel3
De oudsmadisbevoegd:
1. gevraagd ofoagerrmagd schriftelijk ofrcadeling advies uit te brelgea aan de
medezeggeoschapsraad over diezaken die ouders in het bijzonder fiafrga?ít;
2. devertegenwoordigers in dernedezeggenschap te adviseren over hun stemgedragten



aanzien van yoorstellen van het schoolbestuur;
3. naar schoolbestuur op te treden als klankbordgroep van de ouders
zonder dat hierdooraan hun individuele rechtsn en pïchten tekort wordt gedaan.

S a m en stellin g, kan d ida atstellin g en v erkiezin g

Àrtikel4
1 . Iedere ouder (beschreven onder artikel I ) is bevoe gd àchzeH kandidaat te stellen voor de
oud.erraad.
2. Uit ee,mzelfde gezin kan niet meer dan ilen persoon tid zijn van de oudermad.
3. De ouderraadmaakt deouders erop attent datzq zich kaadidaatkunnenstelleÍL
4. De ouderraad bestaat uit twee à drie vertegenwoordigers vaa ieder aan de school verbonden
leerjaar.
5. Indienniet aneer kandidatenzijn gesteld dan zetels in de ouderraad beschikbaar zí1tt,
vindt geen verkieziag plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zljn gekozm.
6. De ouderraad kiest uit zijn middeneen voomitter (eventueel een vicevoouitter), ee,n

secretaris en sen penningmeester.

7. De zittingsduurvan de leden bedraagt drie jaar. Z1j zíjn na dezeperiode direct herkiesbaar
voor asg een pedde van drie jaar.
8. Jaarlijks - zo spaedig mogelijk dochuiterlijk vóór I december in het nieuwe schooljaar -
wordt doorde voorzitter van de ouderraad een vergadering van de ouders uitgeschreven. Ia
die themabijeenkomst vindt - zo nodig - de benoeminglver{riezing plaats van de ieden van de
ouderraad.
9. De voorzitter deelt de samenstelling vaa de ouderraad ea de verdeliag van de functies
binnen 14 dagenna dethemabí$eenkomst mee aen het schoolbestuur, de
medezeggenschapsraad en aaÍ de auders.
10. Een of meer leden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad die geen lid van
de ouderraad zfrn, kunnea door de ouderraad worden uitgenodigd de vergadering bfr te
wongn.

Àrtiket 5
1. Het lidmaatschap van deauder.raad eindigt tussentijds:
a, ingaard bij schriftelijke mededeling van het lid aan devoorzitter, dan wel bij rnondelinge
meded eling ter vergad ering;
b. bli averlijden;
c. indien het lid niet langer tot de geleding ouders behoort.
2. De ouders kunaen te allen tiide eea lid uit de ouderraad ontslaan dat aaar de rneaing van
twee4erdevandemesrdËrheid van de ledeevan deouderraad zijn taak als zodmig niet naar
behoree vervult. Een dergelijk besluit kan niet etrderworderssnomen dannadat de
betrckke,ne in de gelegenheid is gesteld kennis te *ernen van de tegen hem ingebrachte
bezwaren en teveas in de gelegenheid is gesteld zich daartegep te verwsren.
3. Intussentijdse vacatures wordt zo spaedig moge§k voorzien.



\terkwijze

Àrtikel6
1. De oudermad vergadert in beginsel in het trndien de agenda hiertoe
aanleiding geeft, omdat over persoÍren of vertrouwelijke zaken wordt gesproken, óf
indien de ouderraad op eeÍr voorstel van één der aanwezige leden hiertoe besluit, vindt
de vergadering plaats in beslotenheid.
2. De cuderraad streeft naar eeo optimale samenwerking met de
medezeggenschapsraadlschoolbestuur. De secretaris var de ouderraad zendt voor elke
vergadering een agenda aan de medezeggenschapsraadlschoolbesfuur.

Artikel T
1. De voorzitter is belast met het bijeearoqpeo sn leidea van de vagadering van de
ouderraad. Híyztj roept de leden {terminste} 6x per jaar bijeen. }íilzrl ziet toe dat genomen
besluiten worden uiÈgevoerd.

2.De secretaris is belast met decorrespondentie, het maken van deaofulen van de
vergaderingen en met het beheer van het archief van de ouderraad. H1i/4i doet tenminste een
maal per jaar en schriftelijk verslag aan de oudersover de
werkzaarrheden van de ouderraad.
3. De voorziffer en de secretaris tekenen gezamenlijk de brieven die nanreus de ouderraad
uitgaan.
4. De penningmeester maakt één keer per rchooljaar een financieel overuicht om
veraatwoording af te leggen aan de cudem over de uitgaven Deze wordentergoedkeuring
voorgelegd aan de ouderraad en kenbaar gemaakt aan de ouders. De school beheert de gelden
(verlregen uit dejaarlijkse ouderbijdrags). Aan het eiade vaa ieder schoo{aar geeft de
schoolleiding aan wat de inkomsten var het achterliggende schooljaar zijn geweest en dat is
dan het budget voor het komende schco[iaar.

Besluitvorming

Artikel S

1. Be*tuitvorming vindt in beginsel plaats op basis rran overeenste,mming. Indien dit niet
wordt bereikt wordt overgega{m op stemming. Bestuiten over zaken worden, b{ stemuring,
geÍrosren wanneer het aantal stemnaen tenminste de helft+l bedraagt.
2- Een vergaderingvan de ouderraad kan slechts besluiten nemen indien tweederdevan
het *anÍal zi.tting hebbende leden is apgekomen.
3. lVanneer het vereiste aaatal leden niet is opgekomea, wordt een nieuwe vergadering
belegd. Op deze vergadering kunnen besluiten worden geror:aen ongeacht het aantal
leden dat aanwezig is.

4. Ovw pËffioner wordt schriftelijk, en orrer andere zaketwordt mondeling gesternd.



r#ijzigingen en slotbepalin g

Artikel9
Ditreglemeut en dedaarin aan te breagea w{zigingen wordenop voorstelvan deouderraad,
bij tweederdemeerderheid van de stemgerechtigde aanweàgelr^, tijdenseen vergaderÍng door
de cuderraad vastgesteld. Het vastgestelde of dewiiziging wordenterkennis
gestuurd aaa het schooïbesfuur ea de medezeggenschapsraad.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de ouderaad.

Àldus vastgesteld,
Deume, (datum) S o [*toL, e,r- = 

o_,3
Namens de ouderaad,

De voorzitter,
(naam) (handtekening)
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De secretaris,
(naam) (handtekening)
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