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Huishoudelijk reglement OUDERRAAD VISSER ’T HOOFTSCHOOL 

 

DOELSTELLING  

De ouderraad bevordert de relatie tussen de school en de ouders. De werkzaamheden van de 
ouderraad dragen bij aan het optimaal functioneren van de school. 
 
De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam een aantal activiteiten om het 
onderwijs te ondersteunen. 

TAAKOMSCHRIJVING 

Tot de taak van de ouderraad behoren:  
 

a. het organiseren van dan wel het verlenen van medewerking aan activiteiten die deel 
uitmaken van het lesprogramma van de school dan wel activiteiten die buiten het 
lesprogramma vallen (voorbeelden van activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is: 
sportdag, Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Contactavond voor ouders, carnaval, schoolreisjes, 
kleuterfeest, avond4daagse, slotavond, hoofdluizencontrole); 
b. het beleggen van vergaderingen met de ouders en het leiding geven aan   de 
vergaderingen met de ouders die door de ouderraad zijn belegd;  
c. het verzorgen van informatie aan de ouders; 
d. het introduceren van nieuwe ouders bij de school. 

 
De leden van de ouderraad hebben in overleg met de schoolleiding het recht van toegang tot de 
school ter uitvoering van hun werkzaamheden. 

TAAKUITVOERING  

De ouderraad verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag en het doel waar 
de school van uitgaat en aanvaardt en erkent de eigen verantwoordelijkheid van de schoolleiding en 
van de medezeggenschapsraad binnen de grenzen van de bevoegdheden, die deze bezitten. 
 
De ouderraad verricht de activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma dan wel alle andere 
activiteiten en dienstverlening die in de school of op het terrein van de school worden georganiseerd 
in overleg en onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school. 

SAMENSTELLING 

1. De ouders van kinderen die staan ingeschreven aan de school kunnen lid zijn van de ouderraad.   
2. De vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad kunnen  lid zijn van de 
ouderraad.  
3. Het lidmaatschap van de ouderraad ontstaat onmiddellijk na de acceptatie in de vergadering van 
de ouderraad. Het is de bedoeling om tenminste 3 jaar actief te zijn als lid van de ouderraad. 
4. Het minimale aantal leden voor de ouderraad is vastgesteld op 10 leden. 
5. Werving van nieuwe leden wordt ook verricht door de zittende leden. 
6. Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt :  
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a. bij vertrek van het kind van school;  
b. bij overlijden.     

7. De ouderraad kiest uit zijn midden een coördinator. 

WERKWIJZE  

De ouderraad stelt werkgroepen in waaraan taken geheel of gedeeltelijk worden gedelegeerd.  

VERGADERINGEN  

De coördinator is belast met de leiding van de vergadering. 
 
De ouderraad vergadert in een schooljaar tenminste zes maal. De coördinator is voorts bevoegd de 
ouderraad bijeen te roepen, wanneer hij dit nodig acht. De vergadering wordt bijgewoond door een 
lid van het schoolteam. 
 
Van elke vergadering van de ouderraad wordt een kort verslag gemaakt, dat aan de directie en aan 
de medezeggenschapsraad ter kennisneming wordt toegezonden. 
 
Aan het eind van het schooljaar wordt door de ouderraad een kort jaarverslag opgesteld en 
aangeboden aan de directie, ouders, medezeggenschapsraad en steunstichting. 

MIDDELEN 

De kosten voor het functioneren van de ouderraad worden bestreden uit de door Steunstichting 
Visser ’t Hooft aan de ouderraad ter beschikking gestelde middelen. Hiervoor wordt aan de ouders 
een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald door de MR 
in overleg met de ouderraad. De penningmeester van de steunstichting beheert de financiën. Per 
activiteit wordt door de penningmeester een budget vastgelegd. De uitgaven per activiteit moeten 
binnen het budget blijven en afgestemd worden met de penningmeester. De verantwoordelijkheid 
voor de uitgaven ligt bij commissie die deze activiteit organiseert. 
 
Stichting Tabijn stelt voor het functioneren van de ouderraad jaarlijks een budget ter hoogte van 
€ 1,= per leerling beschikbaar. Dit bedrag wordt overgemaakt op de rekening van de steunstichting. 
 
Het bestuur draagt zorg voor een WA-verzekering en aanvullende andere adequate verzekeringen 
van de ouderraad en van de ouders die in het kader van de ouderparticipatie activiteiten verrichten. 

VASTSTELLING EN WIJZIGING 

Dit reglement wordt vastgesteld en/of gewijzigd na instemming van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad (conform artikel 29 sub e van het medezeggenschapsreglement 2011). 

 
Castricum, december 2012 


