Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde

Begripsbepalingen
Dit reglement verstaat onder:
Ouders:

Ouders, voogden en verzorgers van de bij de
school ingeschreven leerlingen

Ouderraad:

De geledingenraad van ouders als bedoeld in de
Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS)

MR:

Medezeggenschapsraad

De Wet:

WMS

School:

Stellingwerf College

Schoolbestuur:

Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Ooststellingwerf

Schoolleiding:

Onderwijsmanagement en directeur

Personeel:

Onderwijzend en onderwijsondersteunend
personeel van het Stellingwerf College

Artikel 1:

Instelling

Als in de WMS is de ouderraad van het Stellingwerf College voor
0nbepaalde tijd ingesteld.

Artikel 2:

Doelstelling

De ouderraad heeft zich tot doel gesteld de belangen van leerlingen
en ouders in relatie tot school op allerlei gebied zo goed mogelijk te
dienen.
De ouderraad wil daartoe bijdragen door:
• De betrokkenheid van de ouders bij het Stellingwerf College te
bevorderen.
• De onderlinge oudernetwerken te versterken.
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Artikel 3:

Taakuitvoering

1.
Het namens de ouders in overleg treden met het schoolbestuur,
de schoolleiding, het personeel en de MR over vraagstukken die de
school raken.
2.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de MR en dan met
name de MR ouderleden.
3.
Het voeren van nauw overleg met de schoolleiding over de
aangelegenheden die rechtstreeks met het onderwijs in de meest
brede zin van het woord te maken hebben.
4.
Het organiseren van een algemene ouderavond alwaar decharge
gevraagd zal worden voor het gevoerde beleid en waar instemming
gevraagd zal worden voor de aanstelling van de nieuwe
ouderraadsleden.
Het beleggen van klankbordbijeenkomsten alwaar de ouderraad
plus geïnteresseerde ouders in goed partnerschap met de schoolleiding
en docenten kunnen discussiëren over de meer beleidsmatige zaken
die het Stellingwerf College als gemeenschap aangaan.

5.

6.
Het organiseren van themabijeenkomsten voor ouders en
docenten. Het gaat hierbij over de gemeenschappelijke uitdagingen op
pedagogisch en opvoedkundig vlak.
Het doel is om via het uitwisselen van ervaring en het opdoen van
nieuwe inzichten te komen tot een leerzame verdieping.
7.
Het signaleren van issues (en aanspreekpunt zijn voor ouders)
om kwesties aanhangig te maken bij de schoolleiding.

Artikel 4:

Samenstelling

De ouderraad dient representatief te zijn voor zowel het regionale als
het culturele voedingsgebied als de onderwijsindeling van de
leerlingen.
De ouderraad bestaat uit ten hoogste 16 leden en tenminste 5
leden. Uit een gezin kan niet meer dan een persoon lid zijn van de
ouderraad.
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Artikel 5:

Taakomschrijvingen leden ouderraad

De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en
een secretaris, deze vormen het dagelijks bestuur.
Voorzitter:
Bepaalt, in overleg met de ouderraadsleden, plaats, dag en uur van de
vergaderingen.
Geeft leiding aan de ouderraadsvergaderingen, en ziet toe op de
naleving van het reglement.
Onderhoudt contacten met de schoolleiding en derden.
Maakt in overleg met de secretaris de agenda op.
Het in samenwerking met de secretaris aanvragen van budgetten en
het hierover rapporteren aan de directeur van het Stellingwerf College.
Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens taken waargenomen
door de vicevoorzitter.
Vicevoorzitter:
Bij verlet, om wat voor reden dan ook van de voorzitter neemt de
vicevoorzitter de taken van de voorzitter waar.
Secretaris:
Verzorgt de agenda en de notulen van de vergaderingen. Deze worden
tenminste een week voor de vastgestelde vergaderdatum aan de leden
toegezonden.
Houdt een overzicht van de leden bij, en zorgt ervoor, dat de
samenstelling van de ouderraad bekend gemaakt wordt aan de
schoolleiding en de MR, en aan de ouders.
Verzorgt alle correspondentie. De ingekomen stukken worden op de
vergadering overlegd en desgewenst voorgelezen.
Bewaart het archief.
Houdt het rooster van aftreden bij.
Het in samenwerking met de voorzitter aanvragen van budgetten en
het hierover rapporteren aan de directeur van het Stellingwerf College.
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Artikel 6.

Zittingduur en verkiezing

Een ouderraadslid heeft zitting voor de periode van maximaal 6 jaar.
In de laatste vergadering van ieder schooljaar wordt vastgesteld,
hoeveel leden er aftredend en/of herkiesbaar zijn.
Kandidaatstelling geschiedt door:
• Kennisgeving van aftredende leden zelf.
• Door het invullen van een daartoe bestemd formulier.
• Op voordracht van ouders.
Op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar vindt een selectie
van de aangemelde kandidaten plaats. Als het totaal aantal leden
boven het maximum aantal dreigt te komen, kunnen degenen die zich
het laatst aangemeld hebben op een reservelijst worden geplaatst.
Indien het aantal leden om wat voor reden dan ook onder het
maximum komt, worden deze personen als eerste benaderd.
De nieuwe kandidaat leden van de ouderraad worden voorgesteld
tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond, waarna ze formeel
aangesteld worden als lid van de ouderraad.
Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt:
•

Door schriftelijk te bedanken als lid.

•

Door het van school gaan van de leerling.

•
Door schriftelijke mededeling van het dagelijks bestuur in
geval van onvoldoende functioneren en/of het door zijn of haar
toedoen afbreuk doen aan de ouderraad of de school.
Een dergelijk besluit dient door de meerderheid van de ouderraad
ondersteund te worden, en kan niet worden genomen, nadat
betrokkene in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van de tegen
hem of haar ingebrachte bezwaren, en tevens in de gelegenheid is
gesteld, zich hiertegen te verweren.
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Artikel 7:

Bevoegdheid

De ouderraad is bevoegd namens de ouders op te treden, zonder dat
aan de individuele rechten en verplichtingen van de ouders tekort
gedaan wordt.
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de ouderraad, handelt
dringende zaken af, en maakt hier melding van op de eerstvolgende
ouderraadsvergadering. Het is echter niet bevoegd tot
rechtshandelingen die de ouderraad financiële verplichtingen opleggen,
tenzij het hiertoe door de ouderraadsleden is gemachtigd.

Artikel 8:

Verslaglegging

Van alle vergaderingen worden notulen opgesteld, die in een volgende
vergadering goedgekeurd dienen te worden.

Artikel 9:

Vergaderingen

De ouderraad vergadert minimaal vijf keer per schooljaar, en verder:
•als minimaal 6 leden of 15 ouders dit wensen.
•als het dagelijks bestuur dit noodzakelijk acht.
De vergaderingen zijn in principe openbaar en het is wenselijk dat een
lid van de schoolleiding en minimaal één ouderlid van de MR aanwezig
is.

Artikel 10: Besluitvorming
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ieder
ouderraadslid kan maar een stem uitbrengen, bij gelijke stemmen,
beslist de stem van de voorzitter. Blanco stemmen tellen niet mee.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Artikel 11:

Geldmiddelen

De ouderraad beschikt niet over geldmiddelen. Voor ten behoeve van
de ouderraad te maken kosten wordt een budget bij de directeur van
het Stellingwerf College aangevraagd. Na ontvangst van het
betreffende budget zal hierover verantwoording aan de directeur
worden afgelegd. Het aanvragen van een budget is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de voorzitter en secretaris.
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Artikel 12:

Wijziging van het reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd op voorstel van leden van de
ouderraad en op voorstel van de schoolleiding. Zulke voorstellen,
inclusief grondige onderbouwing, moeten uiterlijk twee weken voor de
jaarlijkse algemene ouderavond waarop zij behandeld worden, aan de
ouders ter kennis gebracht worden.
Dit reglement wordt elke 2 jaar geëvalueerd, voor de eerste maal in
2016.

Artikel 13:

Rechtsgeldigheid

Ouderraadsbesluiten mogen niet in strijd zijn met dit reglement en met
het toepasselijk Nederlands recht.

Artikel 14:

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
ouderraad.

Aldus vastgesteld te Oosterwolde, d.d. 18 februari 2014
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