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Reglement van de Ouderraad Samenlevingsschool De Lisdodde, 
 
 
Onderdeel van: Samenlevingschool De Lisdodde, Veneweg 67/Siebenweg 14, Wanneperveen 

 
Begripsbepaling:   
1. Dit reglement verstaat onder: 

a) Ouderraad: Het Dagelijks bestuur en de algemene bestuursleden. 
b) Ouders: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen op school. 
c) Algemene bestuursleden: Leden van de ouderraad die 1 of meer werkgroepen 

coördineren. 
d) School: Samenlevingsschool De Lisdodde 

 
2. De ouderraad is aan de school gebonden. 
 
Doel: 
3. De ouderraad heeft ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de  
    school te vergroten, en in brede zin ondersteuning te geven voor het bieden  
    van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school.  
 
Taken: 
4. Om dit doel te bereiken zorgt de ouderraad voor: 

a) Het vertegenwoordigen van de ouders. 
b) Als aanspreekpunt fungeren voor de ouders.  
c) Het kweken van belangstelling voor de school bij de ouders. 
d) Het (mede)organiseren van activiteiten. 
e) Het steunen van de school bij de vervulling van haar taak. 
f) Het bevorderen van de verrijking van de school. 
g) Het onderhouden van contacten met de directie en medezeggenschapsraad. 
h) Het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan de schoolleiding en 

medezeggenschapsraad. 
 
Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren van activiteiten, maar 
soms ook met beleidszaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Een 
ouderraad is niet verplicht. Samenlevingsschool De Lisdodde kiest ervoor om de 
beleidszaken binnen de medezeggenschapsraad te bespreken en indien gewenst kan de 
medezeggenschapsraad de ouderraad raadplegen. 

 
5. 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: 
6.  De ouderraad bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de algemene bestuursleden. 
 
Samenstelling dagelijks bestuur: 
7.  De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester vormen samen het dagelijks  
     bestuur van de ouderraad van de school. 
 
Algemene bestuursleden: 
8. De algemene bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de aan hen  
    toegewezen werkgroepen. Ieder algemeen bestuurslid heeft 1 of meer werkgroepen.  
    Zij coördineren de werkgroepen, nemen contact op met de ouders die zich  
    opgegeven hebben via de ouderhulplijst voor de werkgroep. Middels deze  
    werkgroepen geven zij mede vorm aan de daar bij behorende activiteit.  
 
 
Leden: 
9. Ouders die kinderen op Samenlevingsschool De Lisdodde hebben. Daardoor hebben  
     zij stemrecht binnen de ouderraad over financiële aspecten of gevolgen  
     en een aantal bestuurlijke zaken.  
 
10. Zij zijn gerechtigd: 

a) Te stemmen met betrekking tot nieuwe bestuursleden. 
b) Aanpassingen aan het reglement  goed/af te keuren.  
c) Zitting te nemen in de kascontrole commissie, 
d) Decharge te verlenen aan het bestuur na goedkeuring van het gevoerde financieel 

beleid.   
e) Alle ouders hebben het recht zich op te geven, om mee te helpen tijdens activiteiten. 

Dit geschied middels de opgave ouderhulp die mee wordt gegeven aan alle oudste 
leerlingen en/of per mail wordt verzonden. 

f) Alle ouders hebben het recht tot inzage van de notulen van de ouderraad, en het 
jaarverslag. 

10. U heeft de plicht: 
a) U heeft geen handelende verplichtingen binnen de ouderraad. 
b) u mag de ouderraad op geen enkele wijze bewust in diskrediet brengen of op 

onredelijke wijze benadelen.  
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Verkiezingen: 
13. Dagelijks bestuur en algemene bestuursleden worden gekozen door en uit ouders die  
     zich, na bekendmaking van een vacature, opgegeven hebben voor een bepaalde functie 

binnen de ouderraad. Bij 1 aanmelding voor één vacature volgt benoeming, bij meerdere 
aanmeldingen voor één vacature volgt een verkiezing. Deze verkiezing vind plaats in een 
ouderraadsvergadering of ouderavond waarvan vooraf is vermeld dat de 

     verkiezing onderwerp van de vergadering is.  
 
Zittingsperiode: 
14.  Leden van de ouderraad worden gekozen of benoemd voor een periode van 3 jaar.                               
      Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Tijdens de zittingsperiodes  
      moet de ouderraadsleden kinderen hebben die les krijgen op de school 
 
15. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden voor een periode van drie jaar 

gekozen, zodat ieder jaar een bestuurslid aftredend is. Tijdens de zittingsperiodes moet 
het bestuurslid kinderen hebben die les krijgen op de school. Het dagelijks bestuur heeft 
de vrijheid binnen het dagelijks bestuur van functie te wisselen indien dit ten goede komt 
aan het functioneren van het dagelijks bestuur. 

 
16. De samenstelling van de ouderraad wordt medegedeeld aan de ouders, directie en 

medezeggenschapsraad. 
 
17. Bij tussentijds ontstane vacatures neemt het nieuw gekozen bestuurslid de zittingsperiode 

van het afgetreden lid over. 
 
Stemming 
18. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over andere zaken mondeling tenzij een der 
leden te kennen geeft een schriftelijke stemming te wensen. Aan de stemming over financiële 
aspecten of gevolgen en bestuurlijke zaken nemen uitsluitend de leden van de ouderraad 
deel. Besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen. Over andere 
zaken anders dan hierboven vermeld mogen ook ouders die geen lid zijn stemmen. 
 
19. Bij stemming over personen geldt: 

a. Wanneer er geen meerderheid van stemmen is zal een herstemming plaatsvinden 
tussen die twee personen, die het hoogste aantal stemmen behaalden. 

b. Zijn bij herstemming het aantal stemmen gelijk, dan beslist het lot. 
c. Alleen van leden die aanwezig zijn bij de vergadering of met schriftelijk 

ondertekende voorkeur duidelijk hebben gemaakt op wie zij stemmen, wordt de 
stem geteld 

d. Leden zijn er zich van bewust dat degene op wie zij stemmen de ouders gaat 
vertegenwoordigen in het bestuur. 

e. Nadat door de voorzitter is vastgesteld wat de uitslag van de stemming is. En dat 
deze stemming democratisch is verlopen. Kan er geen bezwaar meer worden 
aangetekend tegen de uitslag. 

f. Ieder kind waarvan de ouders lid zijn van de ouderraad krijgt 1 stem. Indien 
meerdere kinderen op de school zitten krijgen ouders toch 1 stem. 
Wanneer ouders zijn gescheiden of beide ouders willen stemmen 
krijgen zij ieder ½ stem. 
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20. Aanpassingen aan dit reglement kunnen alleen worden doorgevoerd na  
     goedkeuring door de leden die aanwezig zijn tijdens de vergadering waarin de  
     aanpassing van dit reglement besproken wordt. Voor deze vergadering wordt  
     aan de leden bekend gemaakt welke aanpassing voorgesteld wordt, en wanneer  
     deze besproken wordt in de vergadering. 
 
Taakverdeling dagelijks bestuur: 
21. De voorzitter is belast met  
 De leiding van de vergaderingen van de ouderraad  
 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 oudervereniging het woord en vertegenwoordigd in externe contacten 
 
22. De secretaris is belast met 

 Stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergadering op en verspreidt 
deze tijdig onder genodigden, en hangt hem op ter inzage voor leden. 

 alle correspondentie,  
 het bijeenroepen van de vergaderingen,  
 het maken van de notulen   
 het beheren van het archief van de oudervereniging. 
 Schrijft het jaarverslag 

 
23. De penningmeester is belast met 

 het transparant beheer van alle gelden van de oudervereniging  
 Innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de gang van zaken hiertoe. 
 Betalingen namens de ouderraad. 
 Stelt de begroting op in samenspraak met andere leden van de ouderraad 
 Draagt zorg voor de financiële verantwoording op de ledenvergadering 

 
Vergaderfrequentie: 
24. De ouderraad zal ten minste vijf maal per jaar in vergadering bijeenkomen. Indien twee of 

meer ouders middels een verzoek aan de voorzitter te kennen geven een vergadering te 
willen beleggen, dan zullen de uitnodigingen daartoe binnen veertien dagen worden 
uitgeschreven. Alle ouderraadsvergaderingen zijn openbaar voor leden.  

 
25. De vergaderdata van het gehele schooljaar zullen in de laatste  ouderraadsvergadering 

van het voorgaande schooljaar worden vastgesteld door het dagelijks bestuur en 
coördinatoren. Deze data zullen ook aan de ouders bekend worden gemaakt. 
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Vergadersamenstelling: 
26. Voor de vergadering van de ouderraad worden uitgenodigd: 

- alle leden van de ouderraad. 

- afgevaardigden van het team. 

- afgevaardigden van de medezeggenschapsraad indien van toepassing bij een 
agendapunt. 

 
27. De ouderraadsvergaderingen en de notulen van de ouderraad zijn openbaar  
     Discussies over personen worden zover mogelijk buiten de openbare notulen  
     gehouden.  
 
Ouderbijdrage: 
28. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een verzoek tot betaling van de 

vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt ieder jaar door het 
dagelijks bestuur van de ouderraad en met instemming van de medezeggenschapsraad 
vastgesteld. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk bedrag dat uitsluitend gebruikt 
zal worden ter betaling van de activiteiten. 

De MR heeft een instemmingsrecht over de hoogte en besteding van de vrijwillige 
ouderbijdrage. De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage. Dit betekent niet dat de 
ouderraad dan ook meteen beslist over de hoogte van het bedrag en de besteding van het 
geld. In alle gevallen werken school, MR en ouderraad samen als het gaat om de besteding 
van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Kascontrole: 
29. De ouderraad benoemt jaarlijks uit de ouders een commissie van ten minste twee 

personen, die geen deel mogen uitmaken van het dagelijks bestuur van de ouderraad. De 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het dagelijks bestuur en zal 
hieromtrent verslag uitbrengen tijdens een vooraf aangekondigde vergadering binnen de 
eerste 3 maanden van het daarop volgende schooljaar.  

 
30. Op verzoek legt het dagelijks bestuur tijdens deze vergadering  verantwoording af over 

het in het afgelopen jaar gevoerde financieel beleid.  
 
31. De vaststelling en goedkeuring van de kascontrole strekt tot decharge van de 

penningmeester en het dagelijks bestuur voor het in het afgelopen schooljaar door hen 
gevoerde beheer. 

 
Jaarverslag: 
32. De secretaris legt middels het jaarverslag verantwoording af naar de leden. 
     In dit jaarverslag staan alle activiteiten die de ouderraad heeft ondernomen. Onderwerpen 

die zijn besproken tijdens de ouderraadsvergaderingen en alle besluiten die er zijn 
genomen tijdens de vergaderingen. Het verslag ligt 3 maanden na de eerste schooldag van 
het volgende schooljaar ter inzage voor alle ouders. 

 
33. De penningmeester maakt het financieel jaarverslag. Dit is door leden op te vragen tot 3 

maanden na de eerste schooldag van het volgende schooljaar en wordt 
meegenomen in de ledenvergadering. 
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Ouderavond 
34. De jaarverslagen liggen ten minste 5 werkdagen voor ze besproken worden in de ouder -

avond of -vergadering ter inzage. Tijdens deze ouder -avond of -vergadering wordt dan 
decharge verleend aan het dagelijks bestuur voor het gevoerde beleid van het afgelopen 
schooljaar. Indien er op deze avond gestemd dient te worden, wordt dit vooraf in de 
uitnodiging vermeld. Alle ouders worden uitgenodigd voor deze ouderavond. 

 
Medezeggenschapsraad: 
35. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het beleid voor ouders die helpen 

op school en over het aangaan van langdurige samenwerkingsrelaties. 
De ouderraad kan de MR van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien, of zich te 
verdiepen in een specifiek onderwerp. De ouderraad kan bijvoorbeeld advies geven over 
de aanpak van pesten op school of het veiligheidsplan.  
De MR van de Samenlevingsschool De Lisdodde draagt geen wettelijk recht aan de 
ouderraad over. 

 
slotbepaling: 
36. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de ouderraad. 
 

 
 
 

Dit reglement is opgesteld in september 2018 
 
 

Samenlevingsschool De Lisdodde 
Veneweg 67 

7946 LE  Wanneperveen 


