
 

Organisatie en werkwijze 
Ouderraad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.K. daltonbasisschool De Leer 
Versie: mei 2022 

  



  

Organisatie en werkwijze ouderraad R.K. daltonbasisschool De Leer – versie mei 2022 2 

 

INHOUDSOPGAVE  
      
I  ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 1: Oprichting·  
Artikel 2: Begripsbepalingen  

  Artikel 3: Doel  
           
II  SAMENSTELLING EN TOTSTANDKOMING OR  

Artikel 4: Totstandkoming OR  
Artikel 5: Samenstelling OR  
Artikel 6: Zittingsduur en verkiezing bestuursleden 
Artikel 7: Taken  
Artikel 8: Bevoegdheden  

           
III  WERKWIJZE OR  

Artikel 9: OR-vergaderingen  
Artikel 10: Besluitvorming OR  
Artikel 11: Activiteitencommissies 

           
IV  TAAKVERDELING OR  

Artikel 12: Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter  
Artikel 13: Secretaris  
Artikel 14: Penningmeester  
Artikel 15: Taken individuele OR-leden  
Artikel 16: Afvaardiging van het Team 

           
V  VERSLAGLEGGING  

Artikel 17: Notulen  
Artikel 18: Publicaties  

           
VI  FINANCIËN  

Artikel 19: Ouderbijdrage  
Artikel 20: Opbrengsten uit activiteiten  
Artikel 21: Schenkingen en andere meevallers 
Artikel 22: Financiële verantwoording 

 
VII  COMMUNICATIE  

Artikel 23: Algemene communicatie  
Artikel 24: Relatie OR - Ouders  
Artikel 25: Relatie OR - MR  
Artikel 26: Relatie OR - Team  
Artikel 27: Relatie OR - Directie  

             
VIII  SLOTBEPALINGEN  

Artikel 28: Faciliteiten  
Artikel 29: Wijzigingen Organisatie en werkwijze OR  
Artikel 30: Klachten  
Artikel 31: Bekendmaking  
Artikel 32: Ontbinding vereniging 

 
  



  

Organisatie en werkwijze ouderraad R.K. daltonbasisschool De Leer – versie mei 2022 3 

 

I  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1: Oprichting 
1. De OR is een informele vereniging opgericht d.d. 1 augustus 1985, voor onbepaalde tijd en met een 

beperkte rechtsbevoegdheid. Zij draagt de naam Ouderraad van de R.K. daltonbasisschool De Leer 
en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 09176469. 

 
Artikel 2: Begripsbepalingen 
1.  Deze statuten verstaan onder: 

a) leerlingen: alle ingeschreven kinderen van de basisschool De Leer;  
b) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van De Leer;  
c) ouderraad (OR): afvaardiging van ouders, gekozen door de ouders van de school;  
d) leden: de leden van de ouderraad (OR);  
e) medezeggenschapsraad (MR): de medezeggenschapsraad van de school als bedoeld in de Wet 

Medezeggenschap Scholen (WMS) d.d. 1 januari 2007;  
f) team: het team van leerkrachten en de directie van de school;  
g) directie: de directeur, dan wel plaatsvervangend directeur van de school;  
h) school: basisschool De Leer, St. Michielsstraat 6, 7255 AP Hengelo Gld.  

       
Artikel 3: Doel 
1.  De OR (OR) stelt zich als doel: 

a) de belangen van alle leerlingen en hun ouders mede te behartigen in zaken die betrekking hebben 
op de goede gang van zaken op school;  

b) de communicatie en samenwerking tussen ouders en team evenals tussen ouders onderling te 
stimuleren;  

c) medewerking verlenen bij de organisatie en uitvoering van niet lesgebonden activiteiten;  
d) gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de MR, het team en de directie. 

 
II  SAMENSTELLING EN TOTSTANDKOMING OR 
 
Artikel 4: Totstandkoming OR 
1. Het lidmaatschap voor de OR staat open voor alle ouders.  
2. Leden van de OR worden gekozen door de ouders.  
3. De OR streeft naar een evenwichtige verdeling van ouders van kinderen in de onderbouw en 

bovenbouw.  
4. Werving van nieuwe leden voor de OR wordt gecoördineerd door de voorzitter/secretaris van de OR.  
5. Het lidmaatschap van de OR eindigt:  

a) op het moment dat het (jongste) kind de school verlaat;  
b) op eigen verzoek van het lid;  
c) door overlijden van het lid;  
d) overeenkomstig het rooster van aftreden;  
e) door opzegging van de OR.  

6. Opzegging door de OR kan alleen geschieden wanneer het lid zijn verplichtingen bij herhaling niet 
nakomt, of wanneer het redelijkerwijs niet van de OR gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.  

 
Artikel 5: Samenstelling OR 
1. De OR bestaat minimaal uit 9 leden en maximaal uit 11 leden.  
2. De OR kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een 

plaatsvervangend voorzitter.  
3. De overige leden kunnen specifieke taken toebedeeld krijgen.  
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Artikel 6: Zittingsduur en verkiezing bestuursleden 
1. De zittingsduur van een lid van de OR is drie jaar; bij onderbezetting wordt de zittingsduur verlengd 

voor een periode van drie jaar. De maximale zittingsduur is zes jaar.  
2. De leden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden; een volgens het 

rooster aftredend lid is voor één zittingstermijn herkiesbaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig 
mogelijk voorzien.  

3. Met uitzondering van het geval van onderbezetting, zijn niet herkiesbaar de leden die zes jaren 
ononderbroken lid van de OR zijn geweest, met dien verstande dat zij wel weer herkiesbaar zijn 
wanneer sinds hun aftreden drie jaar zijn verlopen. 

4. Aan het eind van het schooljaar wordt bekeken welke leden aftreden opdat de eventuele vacatures 
tijdig gecommuniceerd worden aan de ouders van de school.  

5. Er wordt (minimaal twee weken voor de datum van de verkiezingen) een oproep aan de ouders van 
de school gedaan dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor de OR.  

6. Als voor enige vacature meerdere kandidaten zijn volgt schriftelijke stemming waarbij de ouders 
anoniem hun keuze kenbaar kunnen maken. Deze stemming wordt tijdig aan de ouders 
gecommuniceerd. 

7. In de eerstvolgende OR-vergadering maakt de voorzitter kenbaar welke kandidaat/kandidaten 
gekozen is/zijn. Gekozen is de kandidaat, die de meeste geldige stemmen heeft gekregen. De 
gekozen kandidaat wordt ook gecommuniceerd aan de ouders van de school. 

8. Als het aantal in functie zijnde leden van de OR gedaald is onder het minimum van 9 zal de OR 
worden aangevuld door tussentijdse verkiezingen. Tenzij de daling zich voordoet drie maanden of 
korter voor aanvang van het nieuwe schooljaar. 

 
Artikel 7: Taken 
1. Tot de taken van de OR behoort in ieder geval:  

a) het innen van de ouderbijdrage;  
b) deelname in activiteitencommissies;  
c) (mede-)organiseren van activiteiten t.b.v. bekostiging van bijzondere uitgaven;  
d) verstrekken van informatie aan ouders;  
e) het fungeren als aanspreekpunt c.q. klankbord voor en van alle ouders, daarmee is de OR ook 

klankbord voor de directie van de school.  
2. De OR is in tegenstelling tot de MR geen inspraakorgaan met betrekking tot het beleid van de school.  
 
Artikel 8: Bevoegdheden 
1. De OR is bij de uitvoering van haar functie bevoegd tot:  

a) besluitvorming over het vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage, met instemming van de 
MR;  

b) besluitvorming over het besteden van de ontvangen middelen, met instemming van de MR;  
c) besluitvorming in samenwerking met het team betreffende invulling niet lesgebonden activiteiten;      
d) advisering betreffende kwaliteit onderwijs, gang van zaken op school, evenals de in- en externe 

communicatie kan formeel ingediend worden bij de MR. 
 
 
III   WERKWIJZE OR 
 
Artikel 9: OR-vergaderingen 
1. De OR komt in vergadering bijeen:  

a. gemiddeld zeven keer per schooljaar;  
b. op verzoek van de voorzitter/directeur;  
c. op gemotiveerd verzoek van tenminste twee leden.  

2. Bij OR-vergaderingen is het team vertegenwoordigd door één leerkracht. Op verzoek van de 
OR of de directie is er een directielid aanwezig.  

3. De OR kan belangstellenden, deskundigen, MR-leden, teamleden en anderen uitnodigen om een 
vergadering van de OR geheel of gedeeltelijk bij te wonen.  

4. Aan het einde van het schooljaar worden de data van de OR-vergaderingen in overleg vastgesteld. 
5. De agenda van de OR-vergadering wordt door de secretaris in overleg met de voorzitter opgesteld. 

Ieder lid van de OR kan de secretaris/voorzitter verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen.  
6. Van de leden wordt verwacht dat zij de vergaderingen bijwonen. Bij verhindering wordt de  

voorzitter/secretaris vooraf op de hoogte gesteld,  
7. Vergaderingen van de OR zijn openbaar.  
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8. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt aan de hand van het jaarverslag van de 
penningmeester, verantwoording afgelegd. Ook wordt het beleid en de begroting voor het komende 
schooljaar ter goedkeuring voorgelegd. De cijfers zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 
jaren. In het begin van het schooljaar wordt deze begroting tijdens een OR-vergadering vastgesteld. 
Op grond hiervan wordt jaarlijks de ouderbijdrage vastgesteld. Ook worden de nieuw gekozen 
bestuursleden voorgesteld. 

  
Artikel 10: Besluitvorming OR 
1. De OR neemt in vergadering besluiten door een meerderheid van stemmen. Voor de bepaling of aan 

dit voorschrift wordt voldaan tellen de blanco stemmen niet mee.  
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd.  
3. Bij het staken van de stemmen, onthoudt de voorzitter zich van stemmen.  
  
Artikel 11: Activiteitencommissies 
1. Op de eerste vergadering van het schooljaar zullen in samenwerking met het team de 

activiteitencommissies worden vastgesteld.  
2. De leden in de activiteitencommissies worden afgevaardigd door de OR.  
3. De leden in de activiteitencommissies zijn gemandateerd binnen het door de OR geboden kader.  
4. Initiatief tot bijeenroepen van activiteitencommissies, ligt bij het team.  
 
 
IV  TAAKVERDELING OR 
      
Artikel 12: Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter 
1. De voorzitter bevordert en coördineert de algemene zaken van de OR. 
2. De voorzitter geeft leiding aan de OR-vergaderingen.  
3. De voorzitter onderhoudt de contacten binnen en buiten de school en vertegenwoordigt de OR in 

voorkomende aangelegenheden.  
4. De voorzitter draagt zorg voor de opvang van nieuwe leden van de OR 
5. De voorzitter ziet toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. 
6. De plaatsvervangende voorzitter vervangt de voorzitter indien voorzitter niet beschikbaar is. 
 
Artikel 13: Secretaris 
1. De secretaris draagt zorg voor de uitvoering van de secretariële werkzaamheden van de OR.  
2. Onder secretariële werkzaamheden wordt verstaan:  

a) het voeren van correspondentie;  
b) het bijeenroepen van de OR-vergadering;  
c) het maken van notulen en het verspreiden ervan binnen 2 weken na de betreffende vergadering; 

hiervoor mag ook een ander OR lid benoemd worden 
d) het verzorgen van alle OR-publicaties;  
e) het beheren van het archief.  

3. Het opmaken van de agenda geschiedt in samenspraak met de voorzitter van de OR.  
4. Het voeren c.q. beheren van (in- en uitgaande) correspondentie geschiedt onder verantwoordelijkheid 

van de voorzitter van de OR. 
 
Artikel 14: Penningmeester 
1. De penningmeester draagt zorg voor het beheer van en de verantwoording over de financiële 

middelen van de OR.  
2. Onder beheer van de financiële middelen valt:  

a) doen van betalingen;  
b) bijhouden van de boekhouding;  
c) opstellen van een jaarbegroting;  
d) maken van een financiële jaarrekening c.q. financieel jaarverslag.  

3. De penningmeester zorgt ervoor dat de ouderbijdragen worden geïnd.  
4. In voorkomende gevallen kan de penningmeester verzocht worden om, naast de ouderbijdrage,  

geld te innen van ouders ingeval de normale ouderbijdrage ontoereikend is (te denken valt hierbij  
aan het schoolreisje en het kamp).  
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Artikel 15: Taken individuele OR-leden  
1. Van alle leden van de OR mag verwacht worden, dat zij:  

a) OR-vergaderingen bijwonen;  
b) meedoen aan niet lesgebonden activiteiten;  
c) belangen van ouders en kinderen trachten te behartigen;  
d) binnen de OR meedenken en meepraten.  

2. Leden van de OR zijn niet verplicht om persoonlijk deel te nemen aan alle geplande activiteiten.  
 
Artikel 16: Afvaardiging van het team 
1. De afvaardiging van het team draagt zorg voor een adequate, relevante en wederkerige informatie-

uitwisseling.  
2. Alle verkregen informatie wordt teruggekoppeld naar het team.  
3. In overleg wordt getracht tot afstemming van activiteiten te komen. 
 
 
V  VERSLAGLEGGING 
 
Artikel 17: Notulen 
1. De secretaris draagt zorg voor goede en zorgvuldige notulen van alle OR-vergaderingen.  
2. In de eerstvolgende vergadering worden deze notulen vastgesteld.  
3. De goedgekeurde notulen zijn openbaar en liggen ter inzage op school, zijn in te zien op de website 

en bij de OR op te vragen. 
  
Artikel 18: Publicaties 
Publicaties zullen, waar mogelijk, eerst ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Als dit niet 
mogelijk is, wordt volstaan met de goedkeuring van voorzitter en secretaris. 
 
 
VI  FINANCIËN 
 
Artikel 19: Ouderbijdrage 
1. Na vaststelling van het jaarverslag en de begroting wordt de ouderbijdrage met goedkeuring van de 

MR aan het begin van het schooljaar vastgesteld.  
2. De ouderbijdrage wordt in de loop van het schooljaar geïnd via een schrijven dat door de  

penningmeester aan de ouders wordt gecommuniceerd.  
3. Leerlingen die na 1 januari instromen, betalen de helft van de ouderbijdrage.  
4. Betalen van de ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht.  
 
Artikel 20: Opbrengsten uit activiteiten 
1. De OR is bevoegd activiteiten te organiseren voor het bekostigen van niet lesgebonden activiteiten.  
2. De OR beschikt over de opbrengst van deze activiteiten, die op initiatief van de OR zijn georganiseerd 
 
Artikel 21: Schenkingen en andere meevallers 
1.       Als deze aan de OR toekomen, vallen deze onder de middelen van de OR. 
 
Artikel 22: Financiële verantwoording 
1. De OR beschikt over de middelen verkregen uit ouderbijdragen en activiteiten;  
2. De OR beheert deze geldmiddelen en heeft de zeggenschap hierover met betrekking tot niet 

lesgebonden activiteiten.  
3. De OR legt financiële verantwoording af aan de MR en de ouders 
4. Aan het begin van het nieuwe schooljaar stelt de OR de begroting vast.  
5. Jaarlijks, in het begin van het nieuwe schooljaar, wordt de jaarrekening gecontroleerd door een 

kascommissie bestaande uit een tweetal, niet in de OR-zitting hebbende, ouders. De penningmeester 
ontvangt de kascommissie en zorgt voor ondertekening van de jaarrekening. 

6. Na kascontrole en goedkeuring vanuit de MR wordt de jaarrekening vastgesteld.  
7. Als boekjaar geldt het schooljaar.  
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VII  COMMUNICATIE 
 
Artikel 23: Algemene communicatie 
1. De voorzitter van de OR is verantwoordelijk voor adequate communicatie van en naar:  

a) de ouders;  
b) de Medezeggenschapsraad (MR);  
c) het team;  
d) de directie. 

2. Van contacten met bovengenoemde geledingen doet hij verslag in de eerstvolgende OR-vergadering.  
 
Artikel 24: Relatie OR - Ouders 
1. De OR communiceert in principe schriftelijk met de ouders.  
2. Indien nodig belegt de OR een vergadering voor en met de ouders.  
 
Artikel 25: Relatie OR - MR  
1. Jaarlijks deelt de OR de vergaderdata voor het nieuwe schooljaar met de MR en wordt er 

afgesproken op welke vergaderingen zij aanwezig willen zijn.  
2. Op verzoeken van de MR om deel te nemen aan MR-vergaderingen wordt zoveel mogelijk tegemoet 

gekomen.  
3. De OR en de MR spannen zich in om samen met het team een goede school te maken en te houden.  
4. De OR heeft andere aandachtspunten dan de MR. De MR houdt zich vooral bezig met  

personeelszaken, werkomstandigheden en de kwaliteit van het onderwijs.  
5. Vragen of problemen betrekking hebbende op activiteiten die mede door de OR zijn georganiseerd, 

kunnen voorgelegd worden aan de OR, het team of de directie.  
6. Vragen of problemen van onderwijskundige aard kunnen voorgelegd worden aan de MR, het team of 

de directie. 
7. Instemming van de MR bij vaststelling van de begroting, de hoogte van de ouderbijdrage en 

vaststelling en/of wijziging van de organisatie en werkwijze van de OR.  
 
Artikel 26: Relatie OR - team  
1. In iedere OR-vergadering is er één afgevaardigde van de leerkrachten uit het team aanwezig. Op 

verzoek van de OR of de directie is er een directielid aanwezig. 
2. De OR wordt in principe betrokken bij activiteiten die het team wil organiseren.  
3. Bij het organiseren van niet lesgebonden activiteiten nemen de leerkrachten in de  

activiteitencommissies tijdig het initiatief ten behoeve van de voorbereidingen.  
4. In gezamenlijkheid en na toestemming van de directie wordt aan de niet lesgebonden activiteiten 

invulling gegeven.  
5. Na afronding van de activiteiten wordt er geëvalueerd door het team en de OR in de 

OR-vergadering. 
6. Vragen of problemen betrekking hebbende op activiteiten die mede door de OR zijn georganiseerd, 

kunnen voorgelegd worden aan de OR, het team of de directie. 
7. Vragen of problemen van onderwijskundige aard kunnen voorgelegd worden aan de MR, het team of 

de directie.  
 
Artikel 27: Relatie OR - Directie  
1. In iedere OR-vergadering kan op verzoek een directielid aanwezig zijn.  
2. De directie draagt zorg voor een vergaderruimte voor de OR.  
3. De directie voorziet de OR van alle relevante informatie.  
4. Vragen of problemen betrekking hebbende op activiteiten c.q. festiviteiten die mede door de OR zijn 

georganiseerd, kunnen voorgelegd worden aan de OR, het team of de directie. 
5. Vragen of problemen van onderwijskundige aard kunnen voorgelegd worden aan de MR, het team of 

directie. 
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VIII  SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 28: Faciliteiten 
1. De school draagt zorg voor de nodige faciliteiten en middelen ten behoeve van het goed functioneren 

van de OR.  
2. Onder faciliteiten wordt in elk geval verstaan: het beschikbaar stellen van (verwarmde)  

vergaderruimte, koffie/thee, kopieer- en printfaciliteiten. 
3. Voor deskundigheidsbevordering en nader te bepalen gezamenlijke activiteiten kan een verzoek 

gedaan worden op financiële ondersteuning vanuit de MR. 
 
Artikel 29: Wijzigingen organisatie en werkwijze OR 
1. Het schrijven “Organisatie en werkwijze ouderraad R.K. daltonbasisschool De Leer” kan worden 

gewijzigd na een voorstel van de OR aan de ouders, waarna er tweederde van de ouders in dient te 
stemmen met de wijzigingen. De OR is een vereniging, de stukken hoeven niet gedeponeerd te 
worden bij de KvK. 

2. Voorstellen tot wijzigingen kunnen ook in de agenda van de OR-vergadering worden  
opgenomen. Zulke voorstellen, evenals de gronden waarop deze berusten, moeten uiterlijk twee 
weken voor de vergadering, waarop zij worden behandeld aan de leden ter kennisgeving worden 
gebracht.  

3. Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt de OR de MR, het team en de directie in de 
gelegenheid daarover zijn goedkeuring kenbaar te maken.  

      
Artikel 30: Klachten 
1. Als ouders, het team, de MR en de directie van mening is dat de bepalingen van de organisatie en 

werkwijze van de OR niet/onvoldoende worden nageleefd dan wel andere redenen hebben tot 
klachten over de OR, kan men zich wenden tot de voorzitter van de OR. Betreft het een klacht over 
de voorzitter, dan wendt de klager zich tot de plaatsvervangende voorzitter van de OR.  

2. De voorzitter van de OR, dan wel de plaatsvervangende voorzitter, dient binnen een termijn van ten 
hoogste één maand (of zoveel eerder als mogelijk is) op de klacht te reageren.  

3. Ontvangt de klager geen reactie of voldoet deze reactie zijns inziens niet, dan kan hij zich wenden tot 
de directie.  

 
Artikel 31: Bekendmaking 
1. De OR draagt er zorg voor dat aanpassingen in de Organisatie en werkwijze van de OR op passende 

wijze onder de aandacht van de ouders, de MR, het team en de directie wordt gebracht.  
2. Het schrijven Organisatie en werkwijze van de OR wordt gepubliceerd op de website van De Leer. 
3. Geïnteresseerden kunnen, op verzoek, een afschrift ontvangen.  
 
Artikel 32: Ontbinding vereniging 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe bijeengeroepen oudervergadering. Het 

voorstel daartoe, evenals de gronden waarop het berust, moeten uiterlijk vier weken voor de 
vergadering waarop het voorstel wordt behandeld, schriftelijk aan de ouders worden meegedeeld. 

2. De ontbinding behoeft een meerderheid van stemmen van drie vierde (75%) van alle ouders. De 
vereffening van het vermogen van de OR na ontbinding van de OR geschiedt door de OR. Het bij de 
ontbinding nog aanwezig batig saldo wordt door de OR bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in 
overeenstemming is met het doel van de OR. 

 
 
In alle gevallen waarin dit document niet voorziet, beslist de OR. 
 
Dit schrijven over de Organisatie en werkwijze van de ouderraad treedt met ingang  
van 1 mei 2022 in werking en vervangt de oude statuten. 
 
 


