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Inleiding
Dit huishoudelijk reglement vloeit voort uit de statuten van de vereniging d.d. 1 april 2011.
Alle zaken die niet in deze statuten genoemd zijn, staan in het huishoudelijk reglement.
Artikel 1: Definities en begrippen (op alfabetische volgorde)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Algemene Ledenvergadering (ALV): de algemene ledenvergadering van de Vereniging;
Bestuur: het bestuur van de Vereniging, ook wel Ouderraad (OR) genoemd;
Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van de Vereniging;
Leerlingen: de leerlingen van de School;
MR: de MedezeggenschapsRaad van de School
Nieuwsbrief: regelmatig door de School uitgegeven bulletin door welke de School ouders
/ verzorgers en leerlingen van actuele informatie voorziet, niet noodzakelijkerwijze
Nieuwsbrief genoemd;
OR: afkorting van Ouderraad (zie definitie Bestuur);
Ouders / verzorgers: de ouders / verzorgers, voogden van de leerlingen van de School;
Penningmeester: de penningmeester van de Vereniging;
School: de openbare basisschool D.W. van Dam van Brakelschool te Brakel;
Schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur van de school;
Secretaris: de secretaris van de Vereniging;
Statuten: de statuten van de Vereniging;
Team: de docenten van de school (inclusief schoolleiding);
Vereniging: de vereniging van ouders / verzorgers van leerlingen van de openbare
basisschool D.W. van Dam van Brakelschool te Brakel;
Verenigingsjaar: het jaar dat loopt van één augustus tot éénendertig juli van het jaar erop
volgend;
Voorzitter: de voorzitter van de Vereniging.

Artikel 2: Doel van de OR
a) De behartiging van de belangen van de Leerlingen van de School, alsmede hun Ouders /
verzorgers, zulks in de breedste zin des woords;
b) Te bevorderen dat de ouders / verzorgers zich voor de School interesseren;
c) Te bevorderen dat ouders / verzorgers ondersteunende werkzaamheden voor de School
(kunnen) verrichten;
d) Te functioneren als geledingenraad van de Ouders / verzorgers als bedoeld in de Wet
Medezeggenschap Onderwijs, danwel gelijksoortige wetgeving;
e) Gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad van advies te dienen betreffende
aangelegenheden van Ouders / verzorgers en/of Leerlingen;
f) Het organiseren van activiteiten voor de Leerlingen die buiten het normale lespatroon
vallen, zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Spelletjesdag;
g) Het beheer van een schoolfonds.
Artikel 3 Samenstelling (Ad. Artikel 9 vd statuten)
a) Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. De OR verplicht zich in deze functies te voorzien. Binnen de ouderraad
worden tevens plaatsvervangers voor deze functies aangewezen;
b) De OR streeft naar een oneven aantal leden;
c) Daarnaast street de OR naar een evenwichtige verdeling van ouders van kinderen in de
verschillende groepen.
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Artikel 4: Onvrijwillig aftreden ouderraadslid (Ad. Artikel 10 lid 3 vd statuten)
a) Op schriftelijk verzoek van tenminste de helft van het aantal leden van de ouderraad,
wordt op de eerstvolgende ouderraadsvergadering het tussentijds aftreden van een
ouderraadslid voorgelegd;
b) Het bedoelde ouderraadslid treedt daadwerkelijk af indien tenminste tweederde van het
totaal aantal leden hiermee schriftelijk instemt. Niet aanwezige leden kunnen vooraf
schriftelijk hun stem inbrengen;
c) De belanghebbende wordt niet eerder tot aftreden gedwongen dan nadat deze in de
gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende
ouderraadsvergadering te verweren;
d) Het mondelinge verweer wordt opgenomen in de notulen. Het schriftelijke verweer wordt
als bijlage bij de notulen gevoegd;
e) Van de uiteindelijke beslissing wordt de belanghebbende in kennis gesteld.
Artikel 5: Bestuursvergaderingen (Ad. Artikel 11 vd statuten)
a) De ouderraad vergadert in beginsel in het openbaar, met dien verstande dat bezoekers
alleen toehoorder zijn en geen beslissingsbevoegdheid hebben. Indien de agenda
hiertoe aanleiding geeft of indien de ouderraad op voorstel van een der aanwezige leden
hiertoe besluit, vindt de vergadering plaats in beslotenheid;
b) De ouderraad streeft naar een optimale samenwerking met de medezeggenschapsraad;
c) Tot de vergadering van de ouderraad wordt een afvaardiging van het team toegelaten;
d) De schoolleiding zal de leden van de ouderraad tot de school toelaten, indien hun komst
in verband staat met werkzaamheden van de ouderraad.
Artikel 6: Taakverdeling (Ad. Artikel 12 vd statuten)
a) De Voorzitter draagt zorg voor externe publiciteit van de OR;
b) De Secretaris verzorgt de verspreiding van de notulen op het prikbord in school. Tevens
zorgt hij/zij voor vermelding van agenda/notulen/activiteiten op de site van de ouderraad;
c) De penningmeester beheert namens het bestuur de financien van de vereniging:
• Hij/zij int de gelden en verzorgt de betalingen;
• Hij/zij draagt zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet erop toe dat voor elke
uitgave een bewijsstuk aanwezig is;
• Niet onmiddellijk benodigde gelden worden op een giro- of bankrekening gestort;
• De penningmeester is verplicht het bestuur te allen tijde inzage van kas en
bescheiden te geven;
• Hij/zij ontwerpt de begroting voor het volgende schooljaar en dient deze tijdig voor
ieder schooljaar bij de voorzitter in;
• Tevens dient hij tijdig bij de voorzitter de rekening en de verantwoording in over het
afgelopen Verenigingsjaar.
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Artikel 7: Verkiezingen (Ad. Artikel 13 vd statuten)
a) Als datum van regulier aftreden van een bestuurslid geldt de eerste dag van de maand,
volgende op die waarin de in de statuten bedoelde verkiezingen hebben plaatsgevonden.
Hetzelfde geldt voor aantredende leden;
b) Indien er niet meer kandidaten zijn dan beschikbare zetels, vindt geen verkiezing plaats
en worden de kandidaten geacht te zijn gekozen;
c) Daags voor de jaarlijkse ALV worden de kandidaten bekend gemaakt op het
schoolprikbord;
d) Stemming vindt mondeling plaats tijdens de ALV. Indien een ouder/verzorger niet in de
gelegenheid is hierbij aanwezig te zijn, kan hij/zij voorafgaand aan de ALV een
schriftelijke machtiging inleveren bij de voorzitter;
e) Elke ouder/verzorger mag een stem uitbrengen.
Artikel 8: Tussentijds aftreden ouderraad
a) Bij grote onenigheid kan de ouderraad in zijn geheel aftreden. Voorwaarde hiervoor is dat
het aftreden als agendapunt voor de ouderraadsvergadering is opgevoerd
b) Minimaal de helft van het totaal aantal ouderraadsleden moet instemmen met het besluit
tot aftreden. Ouderraadsleden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen kunnen
voorafgaand aan de vergadering hun stem schriftelijk uitbrengen.
c) Bij aftreding van de gehele ouderraad draagt de medezeggenschapsraad zorg voor het
houden van verkiezingen van een nieuwe ouderraad.
d) De leden van de afgetreden raad zijn herkiesbaar (zie Ad Artikel 9 vd statuten)
Artikel 9: Vrijwillige ouderbijdrage
a) Het uitgangspunt is dat kinderen van niet-betalende ouders in principe niet worden
uitgesloten van activiteiten;
b) Indien een verhoging noodzakelijk is, zal dit eerst voorgesteld worden aan de
Schoolleiding en de MR en na instemming worden voorgelegd aan de Algemene Leden
Vergadering (uiterlijk de laatste dinsdag in oktober);
c) De ouders van nieuwe leerlingen die gedurende het jaar instromen, krijgen een
welkomstbrief waarin de hoogte van de ouderbijdrage vermeld is (voor 1 januari 100%,
na 1 januari 50%, na Pasen 0%);
d) Indien er niet op tijd betaald is, stuurt de directeur na 1 januari een schriftelijke
herinnering uit naar de niet-betalende ouders/verzorgers, met het verzoek contact op te
nemen met de directeur.
Artikel 10: Communicatie
a) De ouderraad heeft een signalerende functie en kan derhalve schriftelijk of mondeling
vragen stellen aan de Schoolleiding over de algemene gang van zaken met betrekking
tot de school en aan elk der andere leerkrachten over het onderwijs in betreffende klas.
Van de laatstbedoelde vragen wordt vooraf schriftelijk of mondeling mededeling gedaan
aan de schoolleiding;
b) Elk jaar, uiterlijk 31 oktober, belegt de ouderraad een Algemene Leden Vergadering
waarbij alle ouders, MR, schoolleiding, team, stagiaires en vakdocenten uitgenodigd
worden. Tijdens de jaarvergadering zullen o.a. de financiële stukken, verkiezing
eventueel nieuwe leden en een opvoedingsthema aan bod komen
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Aldus opgemaakt
Brakel, oktober 2013
Namens de ouderraad:
De voorzitter:
Elonca Blommers

De vice-voorzitter
Enid van der Zijden-Baars

Handtekening

handtekening

De secretaris:
Enid van der Zijden-Baars

De Penningmeester
Corine Ansing-Ruisbroek

Handtekening

Handtekening
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