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Huishoudelijk reglement van het bestuur van de Vereniging van 
Ouders van Leerlingen van Openbare Basisschool “De Meander”, 
te Delfgauw 
 
 
Definities 
Artikel 1. 
Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn 
ingeschreven en ook geplaatst. 
Ouderraad: de geledingenraad van ouders als bedoeld in de wet, artikel 26, en treedt op als 
bestuur van de Vereniging van Ouders van Leerlingen van Openbare Basisschool “De 
Meander”, te Delfgauw. 
Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs, Staatsblad 1992, 22 december, no. 663. 
Medezeggenschapsraad: de Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet. 
Medezeggenschapsreglement: het medezeggenschapsreglement als bedoeld in artikel 14 van 
de wet. 
Bevoegd gezag: Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Pijnacker-Nootdorp voor zover 
de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van 
door hen te stellen regels. 
Team: leerkrachten die verbonden zijn aan de school. 
School: Openbare Basisschool “De Meander”, te Delfgauw 
Statuten: de statuten van de Vereniging van Ouders van Leerlingen van Openbare Basisschool 
“De Meander”, te Delfgauw. 
 
Taken en bevoegdheden. 
Artikel 2. 
De ouderraad heeft tot taak de realisatie van de doelstellingen van de oudervereniging zoals 
verwoord in de statuten. 
Artikel 3. 
De ouderraad is bevoegd: 
a. gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad 
over die zaken die de ouders in het bijzonder aan gaan. De medezeggenschapsraad stelt op 
verzoek van de ouderraad het bevoegd gezag in kennis van een dergelijk schriftelijk advies. 
Binnen drie maanden brengt het bevoegd gezag een schriftelijk, met redenen omklede reactie 
uit aan de medezeggenschapsraad; 
b. de vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad te adviseren over hun 
stemgedrag ten aanzien van voorsteller van het bevoegd gezag; 
c. op te treden ter vertegenwoordiging van de ouders zonder dat hierdoor aan individuele 
rechten en verplichtingen van de ouders te kort wordt gedaan; 
d. een kandidatenlijst voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de ouders in de 
medezeggenschapsraad te ondersteunen mits gekozen is voor een lijstenstelsel. 
 
Samenstelling, kandidaatstelling en wijze van verkiezing 
Artikel 4. 
a. De leden van de ouderraad worden gekozen door alle ouders, aanwezig bij de 
jaarvergadering. De volgorde van de aantallen op de kandidaten uitgebrachte stemmen wijst 
aan wie gekozen zijn. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. 
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b. Leden bij een jaarlijkse verkiezing gekozen hebben maximaal zitting voor twee jaar. In 
tussentijdse vacatures wordt voorzien uiterlijk bij de eerstvolgende jaarlijkse verkiezingen. 
Degene die in een tussentijdse vacature wordt gekozen treedt in volgorde van aftreden in de 
plaats van degene die hij/zij opvolgt. 
c. Elk jaar treedt volgens een door de ouderraad vast te stellen rooster de helft van de leden af. 
De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen indien zij op het tijdstip van verkiezingen 
behoren tot de ouders. 
d. Zodra leden niet langer tot de ouders behoren, treden zij af op de eerstvolgende 
jaarvergadering. 
e. Indien men drie achtereenvolgende keren de vergaderingen verzuimt zonder opgave van 
redenen wordt het lidmaatschap ongeldig verklaard en wordt in deze vacature voorzien (zie 
verder artikel 15). 
Artikel 5. 
De ouderraad kiest jaarlijks na de verkiezing uit de leden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en 
penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd. Binnen de ouderraad worden 
plaatsvervangers aangewezen. Het dagelijks bestuur is voor haar doen en laten verantwoording 
schuldig aan de ouderraad. 
Artikel 6. 
a. De voorzitter deelt de samenstelling van de ouderraad en van het dagelijks bestuur binnen 
een week na de verkiezingen mee aan de medezeggenschapsraad en aan het team. 
b. De ouderraad stelt de ouders in de gelegenheid kennis te nemen van zijn samen- stelling en 
werkzaamheden. 
 
Werkwijze. 
Artikel 7. 
a. De ouderraad vergadert in beginsel in het openbaar. Indien de agenda hiertoe aanleiding 
geeft of indien de ouderraad op voor stel van één der aanwezige leden hiertoe besluit, vindt de 
vergadering plaats in beslotenheid.  
b. Tot de vergadering van de ouderraad worden waarnemers toegelaten die zijn afgevaardigd 
door het team of de medezeggenschapsraad. 
c. De ouderraad streeft naar een optimale samenwerking met de medezeggenschapsraad. De 
secretaris van de ouderraad zendt voor elke vergadering een uitnodiging aan de 
medezeggenschapsraad. De agenda van de vergadering bevat tenminste één agendapunt dat 
de medezeggenschapsraad de gelegenheid biedt om mededelingen te doen. Indien de 
vergadering in beslotenheid plaatsvindt, vervalt de uitnodiging aan de medezeggenschapsraad. 
De ouderraad stelt de medezeggenschapsraad in de gelegenheid om op de jaarvergadering het 
jaarverslag van de medezeggenschapsraad toe te lichten. 
Artikel 8. 
De voorzitter is belast met het bijeenroepen en de leiding der vergadering van de ouderraad. 
Hij/zij roept de leden tenminste 6 maal per jaar bijeen. 
Artikel 9. 
Indien gewenst vaardigt de ouderraad één of meer leden als waarnemer af naar de vergadering 
van leerkrachten en schoolleiding. Over de toelating tot en de wijze van deelname aan de 
vergadering wordt besloten in overeenstemming met de schoolleiding. 
Artikel 10. 
De secretaris is belast met de correspondentie, het maken van de notulen van vergaderingen 
van de ouderraad en de jaarvergaderingen en met het beheer van het archief van de ouderraad. 
Hij/zij geeft tenminste éénmaal per jaar schriftelijk verslag aan de ouders van de 
werkzaamheden van de ouderraad.  
Artikel 11. 
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Leden van het dagelijks bestuur van de ouderraad zijn ieder afzonderlijk gerechtigd brieven te 
tekenen die namens de ouderraad uitgaan. 
Artikel 12. 
De penningmeester maakt aan het einde van een zittingsjaar een financieel verslag en stelt de 
begroting voor het komend jaar op. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ouderraad 
en de jaarvergadering.  De penningmeester beheert de gelden verkregen uit vrijwillige bijdragen 
van ouders, alsmede verkregen uit andere bronnen. De ouderraad is over het beheer hiervan 
verantwoording schuldig aan de ouders.  
De penningmeester geeft tweemaal per jaar een financieel overzicht aan de ouderraad.  
 
Commissies. 
Artikel 13. 
De ouderraad kan commissies instellen ten behoeve van de organisatie van activiteiten. In een 
dergelijke commissie heeft tenminste één lid van de ouderraad zitting. De commissie werkt 
onder verantwoordelijkheid van de ouderraad en stelt het team op de hoogte van haar oprichting 
er haar activiteiten. 
 
Tussentijds aftreden ouderraad/ouderraadslid 
Artikel 14. 
a. Wanneer tenminste de helft van het aantal leden daartoe besluit, treedt de ouderraad in zijn 
geheel af. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als het aftreden is opgevoerd als 
punt op de tevoren opgestelde agenda van de vergadering van de ouderraad en als een 
meerderheid van het aantal leden bij die vergadering aanwezig is. Is een meerderheid van het 
aantal leden niet opgekomen, dan wordt een nieuwe vergadering belegd welke dient plaats te 
vinden op een tijdstip dat ligt tussen 2 en 3 weken na de datum van de eerste vergadering. Op 
de nieuwe vergadering kan het geagendeerde besluit worden opgenomen, ongeacht het aantal 
aanwezigen. 
b. De afgetreden ouderraad benoemt een verkiezingscommissie, die zorg draagt voor de 
verkiezingen voor een nieuwe ouderraad. 
c. De leden van de afgetreden raad zijn her kiesbaar, met inachtneming van artikel 4. 
Artikel 15. 
a. Op schriftelijk verzoek van driekwart van het aantal leden van de ouderraad, wordt op de 
eerstvolgende jaarvergadering het tussentijds aftreden van een ouderraadslid voorgelegd met 
inachtneming van artikel 8 lid 3 van de statuten. 
b. Het in het eerste lid bedoelde verzoek kan slechts door de raad worden gedaan, op grond van 
het feit dat de belanghebbende de werkzaamheden van de raad ernstig belemmert  
c. De belanghebbende wordt niet eerder tot aftreden gedwongen, dan nadat de 
belanghebbende in de gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk te verweren. 
d. Van het mondeling verweer wordt een verslag opgemaakt dat na voorlezing wordt 
ondertekend door hem/haar te wiens overstaan het verweer heeft plaatsgevonden en door de 
belanghebbende. Weigert de belanghebbende de ondertekening dan wordt daarvan, met 
vermelding van redenen, melding gemaakt. 
Een afschrift van het verslag wordt aan de belanghebbende uitgereikt. 
e. Van de uiteindelijke beslissing wordt de belanghebbende onverwijld bij aangetekende brief in 
kennis gebracht. De beslissing is met redenen omkleed. 
 
Quorum 
Artikel 16. 
a. Een vergadering van de ouderraad kan slechts beslissingen nemen indien tenminste de helft 
van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen. 
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b. Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering belegd, 
met dien verstande dat er slechts vierentwintig uur hoeft te zitten tussen de uitnodiging voor de 
vergadering en het tijdstip van de vergadering. 
c. Op deze laatste vergadering kunnen beslissingen worden opgenomen, ongeacht het aantal 
leden. 
 
Stemmingen 
Artikel 17. 
Indien over personen of zaken moet worden gestemd, dient een absolute meerderheid te 
worden behaald. Wanneer de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
Over personen dient schriftelijk en geheim te worden gestemd. Indien twee of meerdere leden 
van de raad dit wensen kan ook over zaken schriftelijk worden gestemd.  
  
Slotbepaling 
Artikel 18. 
Dit reglement en de eventueel daarin aan te brengen wijzigingen worden op voorstel van de 
ouderraad, vastgesteld door de ouders op de jaarvergadering. Het vastgestelde reglement wordt 
ter kennis gebracht van de schoolleiding en van de medezeggenschapsraad en ligt ter inzage 
van alle ouders van de school. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de ouderraad. 
 
Aldus vastgesteld namens de ouders aanwezig op de jaarvergadering van de Openbare 
Basisschool "De Meander", te Delfgauw; 
d.d. 
 
Namens de ouderraad: 
Harriet van Sprang 
(voorzitter) 
 


