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Reglement van de ouderraad 

Onderdeel van het Da Vinci College te Purmerend 

 

Begripsbepaling   

1. Dit reglement verstaat onder: 

 School: Het Da Vinci College 

 Ouderraad: Alle deelnemende ouders in deze raad vanaf hierna ook leden 

genoemd. 

 Schoolleider: schooldirecteur van het Da Vinci College 

 Schoolleiding: de schoolleider van het Da Vinci College samen met de 

deelschoolleiders 

 Ouders: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen op school. 

 Vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur/directie: iemand die aangewezen 

is door de schoolleider om tijdens de ouderraadvergadering hem/haar te 

vertegenwoordigen, meestal een deelschoolleider  

 

2. Ouderraad Da Vinci is een orgaan van de school. D.w.z. een 

samenwerkende groep ouders die een taak binnen de school vervullen. Dus 

geen officiële of informele vereniging of stichting met al dan niet 

gedeponeerde statuten en de daarbij behorende aansprakelijkheid en 

aansprakelijkheidsverzekering. Alle activiteiten georganiseerd door de 

ouderraad met goedkeuring van de school, zullen vallen onder de 

verantwoordelijkheid (en verzekering) van de school. De volledige financiële 

stroom in deze ouderraad wordt bepaald in overleg met de schoolleider en de 

schoolmedezeggenschapsraad. 

 

Doel 

3. De ouderraad heeft ten doel de ouders bij de school en hun schoolgaand kind te 

betrekken, en in brede zin ondersteuning te geven.  

 

Taken 

4. Om dit doel te bereiken zorgt de ouderraad voor: 

 Het als laagdrempelig aanspreekpunt fungeren voor de ouders.  

 De school helpen bij het betrekken van de ouders in het schoolleven van het 

kind. 

 Jaarlijks samenstellen van begrotingsvoorstel oudergelden, en deze (goed) 

laten keuren door schoolleider en schoolmedezeggenschapsraad 

 Het onderhouden van contacten met de schoolleider en 

schoolmedezeggenschapsraad. 

 Het doorgeven van wat er leeft onder de ouders aan schoolleider en/of MR. 

 Klankboard voor de schoolleiding zijn  

 Het (mede)organiseren van activiteiten. 

 Het meedenken in oplossingen en verbeteringen. 

 Het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan de schoolleiding en 

schoolmedezeggenschapsraad.  

 

5. De specificering van de taken die onder de ouderraad vallen gebeuren in 

overleg met de schoolleider. Deze kunnen later aan het reglement worden 

toegevoegd. 

 

6. De ouderraad treedt namens de ouders op zonder dat hierdoor aan de 

individuele rechten en verplichtingen van deze personen tekort wordt gedaan. 
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Samenstelling ouderraad 

7. De ouderraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien ouders. Uit hun midden 

kiezen ze de voorzitter, secretaris en penningmeester. De schoolleider of een 

vertegenwoordiger van de schoolleider zal bij de vergaderingen aanwezig zijn 

doch heeft deze geen stemrecht.  

 

Leden 

8. De leden van de ouderraad zijn gerechtigd: 

 Te stemmen over het aanstellen van de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. 

 Aanpassingen aan het reglement goed/af te keuren.  

 Zitting te nemen in de kascontrole commissie. 

 

9. Een lid van de ouderraad heeft de plicht: 

 Zoveel mogelijk bij de vergaderingen aanwezig te zijn en actief te 

participeren. 

 De ouderraad op geen enkele wijze in te diskrediet brengen of te 

benadelen.  

 Als vertrouwelijk bestempelde kwesties ook als vertrouwelijk te behandelen. 

 

Duur van het lidmaatschap 

10. Een lidmaatschap heeft de duur van twee schooljaren. Er wordt aan het einde 

van deze periode opgezegd tenzij er geen andere kandidaat-leden zijn en het 

betreffende lid aangeeft te willen blijven. Bij de wisseling van leden is het 

streven slechts 50% van de leden per keer te wisselen, dit om de vergaarde 

kennis te borgen. Als het kind van een lid de school verlaat, beëindigt tevens 

het lidmaatschap. 

 

11. Voorwaarde om lid te kunnen worden: 

 Als ouder of verzorger heeft u één of meer kinderen op de school. 

 

Aanstellen nieuwe leden/verkiezingen: 

12. Als er meer ouders zich aanmelden als lid voor de ouderraad dan dat er 

plaatsen zijn er twee mogelijkheden: 

 Of de eerste aangemelde personen krijgen een plek. 

 Of een (al dan niet een digitale) verkiezing wordt gehouden. Deze laatste 

optie zal alleen gebruikt worden als daar een dringende rede voor is.  

 

13. De voorzitter, penningmeester en secretaris worden gekozen door, en uit 

ouderraadleden. De leden die geïnteresseerd zijn in een vrijgekomen vacature, 

kunnen zich opgegeven als kandidaat. Dan volgt een verkiezing/stemming. 

Deze verkiezing vindt plaats in een ouderraadsvergadering waarvan vooraf is 

vermeld dat de verkiezing onderwerp van de vergadering is. De leden van de 

ouderraad kiezen d.m.v. stemmen de persoon voor de openstaande functie. 

 

14. De samenstelling van de ouderraad wordt medegedeeld aan de ouders, 

schoolleider en schoolmedezeggenschapsraad. Dan kan gebeuren via de site of 

een ander medium dat beschikbaar is voor alle ouders. 

 

Stemming 

15. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over andere zaken mondeling tenzij 

een der leden te kennen geeft een schriftelijke stemming te wensen.  

Bij stemming over personen geldt: 

 Wanneer er geen meerderheid van stemmen is, zal een herstemming 

plaatsvinden tussen die twee personen, die het hoogste aantal stemmen 

behaalden. 
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 Alleen van leden die aanwezig zijn bij de vergadering of van die met 

schriftelijk ondertekende voorkeur duidelijk hebben gemaakt op wie zij 

stemmen, wordt de stem geteld. 

 Nadat de ouderraadbestuursleden zijn vastgesteld a.d.h.v van de uitslag 

van de stemming, kan er geen bezwaar meer worden aangetekend tegen 

de uitslag.  

 

Taakverdeling binnen de ouderraad 

16. De voorzitter:  

 Heeft de leiding van de vergaderingen van de ouderraad, en zorgt dat 

deze efficiënt verlopen. 

 Ziet er op toe dat het reglement nageleefd wordt.  

 Stelt de uitslag van stemmingen vast en ziet er op toe dat de stemmingen 

democratisch verlopen. 

 Stelt samen met de secretaris de agenda voor de vergadering op. 

 Voert namens de ouderraad het woord en vertegenwoordigt deze in 

externe contacten. 

 Beheert postvak-in van de ouderraad (ouderraaddavinci@psg.nl). 

 

17. De secretaris: 

 Stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergadering op, 

verspreidt deze tijdig onder genodigden en bied hem aan ter plaatsing op 

de website van de school. 

 Roept de vergaderingen bijeen. 

 Maakt de notulen.  

 Beheert het archief van de ouderraad. 

 Schrijft indien het nodig is ter aanvulling van de notulen het jaarverslag 

samen met de voorzitter. 

 

18. De penningmeester: 

 Beheert op transparante wijze de gelden van de ouderraad.  

 Stelt de begroting op in samenspraak met andere leden van de ouderraad. 

 Beoordeelt en fiatteert (d.m.v. ondertekening samen met de voorzitter) de 

ingekomen nota’s  

 Draagt zorg voor de financiële verantwoording. 

 

19. De overige leden: 

 Kunnen elk op zich voor een onderdeel een soort specialisme vormen. 

Denk hierbij aan: uitzoeken activiteiten, organiseren bepaalde 

evenementen, contactpersoon MR etc. Deze leden worden dan 

werkgroepen van een bepaalde actie.  

 

Vergaderfrequentie 

20. De ouderraad zal 1 x per 6 weken tijdens het schooljaar in vergaderingen 

bijeenkomen. Indien twee of meer leden van de ouderraad middels een verzoek 

aan de voorzitter te kennen geven een extra vergadering te willen beleggen, 

dan zullen de uitnodigingen daartoe binnen veertien dagen worden 

uitgeschreven.  

 

21. De vergaderdata van het gehele schooljaar zullen in de laatste 

ouderraadsvergadering van het voorgaande schooljaar of in de eerste van het 

nieuwe jaar worden vastgesteld door de ouderraad in samenspraak met de 

schoolleider. Deze data zullen ook aan de ouders bekend worden gemaakt. 
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Vergadersamenstelling 

22. Voor de vergadering van de ouderraad worden uitgenodigd: 

 alle leden van de ouderraad. 

 de schoolleider (deze kan al dan niet een vertegenwoordiger sturen, maar 

zijn/haar aanwezigheid is wel gewenst daar alle acties van de ouderraad 

gebeuren onder de verantwoording van de school en dus goedgekeurd 

moeten zijn door de schoolleider.) 

 soms afgevaardigden van de schoolmedezeggenschapsraad (afhankelijk 

van de onderwerpen en dit zal in een voorgaande vergadering worden 

vastgesteld) 

 

23. De ouderraadsvergaderingen en de notulen van de ouderraad zijn openbaar. 

Discussies over personen worden zover mogelijk buiten de openbare notulen 

gehouden. Tevens behoudt de ouderraad het recht vertrouwelijke onderwerpen 

niet in de officiële notulen op te nemen, uiteraard in overleg met de rest van de 

ouderraad. 

 

24. Tijdens de laatste vergadering van het jaar volgt ook een afsluiting van dat jaar. 

Hierin evalueert de ouderraad met de schoolleider het in het afgelopen jaar 

gevoerde (financieel) beleid en het nut /succes van de acties. Ook zal eventueel 

de doelstellingen van het volgende jaar worden besproken. 

 

Jaarverslag 

25. De secretaris stelt middels het maken van de notulen stap voor stap het 

jaarverslag op. Alle notulen worden per vergadering goedgekeurd door zowel 

ouderraad als schoolbestuur en zullen samen dienen als jaarverslag.  

In dit jaarverslag staan: 

 Alle activiteiten die de ouderraad heeft ondernomen. 

 Onderwerpen die zijn besproken tijdens de ouderraadsvergaderingen.  

 Alle besluiten die er zijn genomen tijdens de vergaderingen. 

 

26. De penningmeester maakt het financieel jaarverslag. De jaarlijkse vaststelling 

en goedkeuring van de kascontrole (door 2 personen) strekt tot decharge van 

de penningmeester en het dagelijks bestuur voor het in het afgelopen 

schooljaar door hen gevoerde beheer.  

 

27. De notulen worden per jaar gepubliceerd op de site maar kunnen door ouders, 

medezeggenschapsraden of schoolleiding worden opgevraagd bij de ouderraad. 

 

 

Slotbepaling 

28. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de ouderraad. 

 

Nog eventueel later aan te vullen punt: vaststelling van de 

kasinstroom/budget/deel oudergelden t.b.v. ouderraad 

 

Aldus, opgemaakt en goedgekeurd reglement Ouderraad Da Vinci College  

Purmerend,       -          2011. 

 

Handtekeningen: 

 

Ouderraad       Schoolleider  

 

 

 

 

 


