
 

 

 
 
Reglement Ouderraad Katholieke Scholengemeenschap De Breul  
 
ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 
a. de ouders   de ouders, verzorgers of voogden van een leerling 
b. de ouderraad   de in het artikel 2 genoemde Ouderraad 
c. de oudergeleding  de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad 
d. de schoolleiding  de rector/bestuurder en de conrectoren 
e. de leerlingen   de op de school ingeschreven leerlingen 
f. de leerlingenraad  het uit en door de leerlingen gekozen vertegenwoordigend 

     orgaan 
g. de docenten   degenen die aangesteld aan de school en een onderwijstaak

     vervullen 
h. de MR-p   het uit en door het personeel gekozen vertegenwoordigend

     orgaan 
i. de Medezeggenschapsraad  het orgaan bestaande uit en door de leerlingen, ouders en 

     schoolpersoneel gekozen vertegenwoordigers zoals  
 genoemd in artikel 3 van de wet medezeggenschap op 
scholen (wms) 

j. de oudergeleding MR  de rechtstreeks door ouders gekozen vertegenwoordigers  
     in de medezeggenschapsraad (MR) 

k. de afdeling   het mavo, havo en vwo 
l. de jaarlaag   onderscheid naar onderwijsniveau in opeenvolgende jaren  

     binnen de afdelingen mavo, havo, vwo 
  
ARTIKEL 2 NAAM  
De Katholieke Scholengemeenschap De Breul kent een Ouderraad van ouders van 
leerlingen, genaamd Ouderraad De Breul (hierna ‘de Ouderraad’).  
Er is gekozen voor een Ouderraad, omdat deze organisatievorm een informele 
ondersteunende en sociale functie naar de school ondersteunt.  
 
ARTIKEL 3 DOEL  
1. De Ouderraad heeft als doel het welzijn van de leerlingen te bevorderen door een actieve 

bijdrage te leveren aan een goed onderwijs-leerklimaat. Daarbij wil de Ouderraad de 
school ondersteunen om deze tot een plaats te maken waar de individuele 
mogelijkheden van leerlingen worden (h)erkend, gestimuleerd en ontwikkeld ten einde 
het beste uit leerlingen te halen en zij goed op de toekomst worden voorbereid. 

2. Opdat leerlingen goed kunnen participeren in een sterk veranderende samenleving, wil 
de Ouderraad de school ondersteunen bij het realiseren van de daarop betrekking 
hebbende missie en visie. 

3. De Ouderraad zet zich er voor in om te bevorderen dat ouders die zich voor de school 
interesseren, kunnen participeren in ondersteunende activiteiten. 

4. De Ouderraad wil door het nastreven van bovenstaande doelstellingen bereiken dat de 



school een aantrekkelijke keuze blijft voor zowel leerlingen, hun ouders als docenten en 
ondersteunend personeel. 
 

ARTIKEL 4 MIDDELEN  
1. Om het doel concreet te maken stelt zij zich actief op naar de schoolleiding en de ouders  
 o.a. door: 

a. Structureel overleg met de schoolleiding. 
b. De schoolleiding gevraagd (klankbordfunctie) en ongevraagd te adviseren, zelf 

met voorstellen te komen.  
c. Deelname aan door de school georganiseerde informatie- en 

oriëntatiebijeenkomsten voor ouders. 
d. Waar nodig ouderbijeenkomsten met inbreng van ideeën en actieve deelname 

te ondersteunen, alsmede ideeën van ouders als uitkomst van deze 
bijeenkomsten binnen de school aan de orde stellen opdat de school optimaal 
als lerende organisatie kan functioneren. 

2. Daarnaast is de ouderraad beschikbaar om de oudergeleding in de MR te adviseren. 
 Bijzondere belangstelling gaat uit naar het doel, de hoogte en de besteding van de  
 vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage. 
3. De Ouderraad houdt zich op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen rond de  
 taken en verantwoordelijkheden van het voortgezet onderwijs. 
4. De Ouderraad informeert ouders over zaken die van uit het ouderperspectief aandacht  
 vragen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de website van de school. 
5. De Ouderraad heeft geen eigen financiële middelen. Waar nodig, doet de Ouderraad voor  
 (financiële) middelen een beroep op de school. 
 
ARTIKEL 5 LEDEN  
1. Leden van de Ouderraad zijn ouders die zich als belangstellende hebben aangemeld en  
 door de Ouderraad tot lid zijn benoemd. Zij kunnen zich het gehele jaar door aanmelden.  
2. Leidend voor het lidmaatschap is de evenredige spreiding van ouders over alle jaarlagen  

van de afdelingen. Hierbij wordt zo veel als mogelijk gestreefd naar een verhouding 
tussen MAVO, HAVO en VWO van respectievelijk 1:2:2. Gespreid over de jaarlagen 
betekent dit ten minste 4 ouders van leerlingen op het mavo, 8 ouders van havo-
leerlingen en 8 ouders van leerlingen op het vwo.  

 
Schema van evenredige spreiding van leden van de Oudervereniging:  
 

afdeling↓ jaarlaag → 

mavo 1  2  3  4      

havo 1  2  3  4  5    

vwo 1  2  3  4  5  6  

 
3. Omdat het van belang is voor de continuïteit van overleggen en de opbouw van kennis en  

historie, bedraagt het aantal leden minimaal 5 en maximaal 21. Afwijking van de gewenste 
verhouding kan aanleiding zijn om de zittingsduur van zittende leden bespreekbaar te 
maken.  

4. Een ouder kan maximaal 6 jaar aaneengesloten lid zijn van de Ouderraad.  
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5. Het lidmaatschap eindigt 
a. door opzegging door de ouder 
b. zodra de ouder geen kind meer op De Breul heeft 
c. na een zittingstermijn van 3 jaar of na 1 maal herbenoeming 
d. op basis van een jaarlijks door de voorzitter en secretaris opgesteld, en door de 

Ouderraad vast te stellen aftreedschema waardoor bij de aanvang van het 
schooljaar ten minste 5 nieuwe leden uit de eerste jaarlaag kunnen worden 
aangetrokken. Hierbij maken bij dreigende overschrijding van het maximum 
aantal leden, de langst zittende leden plaats voor ouders uit de eerste jaarlaag. 
 

 
ARTIKEL 6 BESLUITVORMING AANGAANDE INTERN FUNCTIONEREN 
1. De Ouderraad fungeert als klankbord en adviesorgaan. Daarvoor is geen eenduidige  

mening van de Ouderraad noodzakelijk. Diversiteit kan een goed beeld geven van wat er 
bij ouders leeft.   

2. De voorzitter kan desondanks met in acht name van het gestelde in artikel 6.1, een  
onderwerp ter besluitvorming agenderen. In dat geval wordt dit bij meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen besloten. Bij gelijke stemmen geeft de stem van de voorzitter de 
doorslag. 

3. Stemmen over personen zoals genoemd in artikel 5.1 en artikel 7.1 geschiedt op  
 anonieme wijze schriftelijk of digitaal. 

Indien er meer kandidaten zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, bepaalt de volgorde 
van de aantallen op de kandidaten uitgebrachte stemmen, wie benoemd zijn. Bij een gelijk 
aantal stemmen beslist het lot. 

  
  
ARTIKEL 7 DAGELIJKS BESTUUR, VERGADERINGEN EN AGENDA  
1. De Ouderraad kent een dagelijks bestuur, bestaande uit ten minste een voorzitter en een  

secretaris. De voorzitter en secretaris worden uit de leden die zich daarvoor kandidaat 
stellen, tijdens een reguliere vergadering benoemd voor een periode van 3 jaar met de 
mogelijkheid voor herbenoeming en zolang zij kinderen op De Breul hebben.  

2. De Ouderraad vergadert 5 á 6 maal per jaar. Voor de reguliere vergaderingen van de  
Ouderraad worden de schoolleiding en een afvaardiging van de oudergeleding in MR 
standaard uitgenodigd.  

3. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de continuïteit van de vergaderingen en de agenda.  
Data en tijdstip worden vastgesteld door het dagelijks bestuur in overleg met de 
schoolleiding en oudergeleding van de MR . 
De agenda wordt samengesteld met inbreng van leden en schoolleiding en de 
oudergeleding van de MR. De agenda wordt in principe uiterlijk één week voor de 
vergadering aan de deelnemers toegezonden.  

4. Als de oudergeleding van de MR separaat met de Ouderraad wil overleggen, of de 
Ouderraad zich intern wil beraden, wordt hiervoor door het dagelijks bestuur een overleg 
zonder schoolleiding uitgeschreven. 

5. De Ouderraad kan werken met werkgroepen van tijdelijk karakter, die op verzoek van de  
 Ouderraad de uitwerking van een duidelijk omschreven onderwerp voor hun rekening 
nemen. Aan deze werkgroepen neemt ten minste 1 lid van de Ouderraad deel die als 
‘linking pin’ de verbinding met de Ouderraad borgt. 

6. Belangstelling voor deelname aan de Ouderraad of deelname aan een werkgroep kan  
kenbaar worden gemaakt via digitale of schriftelijke communicatie aan het adres van de 
Ouderraad. De Ouderraad kan bij ouderbijeenkomsten, informatieavonden voor ouders 
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en via de website van de school ook gericht werven.  
7. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Ouderraad, tenzij de Ouderraad anders  
 besluit. 
  
ARTIKEL 8 COMMUNICATIE 
1. Om te weten te komen wat andere ouders belangrijk vinden en welke ideeën er leven,  

proberen leden van de Ouderraad op diverse momenten in het schooljaar direct contact 
met ouders te hebben. 

2. Leden van de Ouderraad dragen desgevraagd bij aan de voorbereiding, het verloop en de  
 evaluatie van de door de school georganiseerde ouderbijeenkomsten en open dagen. 
3. Ten minste eenmaal per jaar verzorgt de schoolleiding een thema-avond voor ouders over  

een relevant onderwerp vanuit opvoedkundig, pedagogisch of onderwijskundig oogpunt. 
De keuze van een thema geschiedt in overleg met de Ouderraad. In deze bijeenkomst 
geeft de schoolleiding op eigen initiatief, inzicht in de vaststelling van de hoogte en de 
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

4. De Ouderraad is aanwezig tijdens open dagen om de ouders van nieuwe leerlingen te  
informeren over wat de school te bieden heeft en de functie van de Ouderraad onder de 
aandacht te brengen. 

5. Hoewel de Ouderraad een informeel orgaan vormt en leden daarin zonder last en  
ruggespraak deelnemen, zullen de bevindingen van het overleg worden vastgelegd en zal 
daarover via beschikbare communicatiekanalen in de vorm van nieuwsbrieven en een 
jaarverslag worden gecommuniceerd.  

 
ARTIKEL 9 SLOTBEPALINGEN 
1. Het reglement en het functioneren van de Ouderraad mag niet in strijd zijn met de  
 bevoegdheden van de MR. 
2. Installatie van een Ouderraad kan plaatsvinden nadat de bestuurder-rector het besluit  

heeft genomen om naast een Leerlingenraad en Docentenraad, ook een Ouderraad te 
installeren. 

3. Het reglement Ouderraad en wijziging daarvan, wordt na overleg met de rector- 
bestuurder en de oudergeleding van de MR, ter kennis gebracht van de rector-bestuurder 
en de Medezeggenschapsraad.  

4. De geldende versie van het reglement wordt met vermelding van de datum van  
 vaststelling/wijziging, geplaatst op de website van de school. 
 
Vastgesteld op de vergadering van de ouderraad op donderdag 14 april 2016 
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