
REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN MEANDER COLLEGE , ONDERDEEL VAN DE 

LANDSTEDEGROEP. 

 

BEGRIPSBEPALINGEN 

ARTIKEL 1 

Dit reglement verstaat onder 

 

Ouders Ouders, voogden of verzorgers van bij de school ingeschreven 

leerlingen 

Wet De Wet medezeggenschap op scholen van 2006 (WMS) 

Ouderraad De raad van de geleding ouders. De raad is bevoegd tot advies 

aan de Medezeggenschapsraad en de rector. 

Leden/lid Ouder(s), van een leerlingen, die aan het begin van het 

schooljaar dan wel in de loop van het schooljaar bij het 

Meander College ingeschreven is 

Bevoegd gezag College van Bestuur  van de Landstedegroep 

Rector De rector van het Meander College 

Managementteam Het Managementteam van het Meander College 

School De organisatie en locatie van het Meander College te Zwolle 

Schoolleiding De rector/directeur of teamleiders bedoeld in de Wet op het 

voortgezet onderwijs alsmede het directiestatuut van de Landstede 

Groep.  
Medezeggenschapsraad de (deel / gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad als 

bedoeld in artikel 3 van de WMO 

 

DOELSTELLING 

ARTIKEL 2 

De raad heeft als doelstelling: 

1. Het behartigen van de niet individuele belangen van de ouders in schoolzaken vanuit 

hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding en opleiding van hun kinderen 

2. Het leveren van een bijdrage aan een goed leer- en leefklimaat voor de leerlingen 

van de school, in samenwerking met allen die bij de school betrokken zijn. 

3. Het bevorderen van de contacten tussen de ouders en de school. 

 

SAMENSTELLING VAN DE OUDERRAAD 

ARTIKEL 3 

1. Bij de samenstelling wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een evenredige 

vertegenwoordiging van ouder(s)/verzorger(s) met kinderen over de verschillende 

afdelingen en leerjaren. Het aantal leden wordt door de raad bepaald. 

2. Uit een gezin of welke andere leefgemeenschap dan ook kan niet meer dan één 

persoon lid zijn. 

3. Een personeelslid van de school kan niet in de ouderraad vertegenwoordigd zijn. 

 

ARTIKEL 4 

De leden van de raad worden op voorstel van de raad benoemd uit de kandidaten, die 

zich beschikbaar stellen en voldoen aan de voorwaarde genoemd in artikel 3. Uit en door 

de leden wordt een kerngroep, tenminste bestaande uit een voorzitter en een secretaris. 

De kerngroep bereid de vergaderingen voor en behartigt zaken, die geen uitstel 

verdragen. 

 

ARTIKEL 5 

1. Het lidmaatschap van een lid van de ouderraad eindigt: 

- indien een lid niet langer minimaal één leerling gedurende het lopende kalenderjaar 

bij de school ingeschreven heeft staan, dan wel heeft gestaan 

- bij overlijden van dat lid 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&g=2018-06-14&z=2018-06-14
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&g=2018-06-14&z=2018-06-14


 

TAAKOMSCHRIJVING  

ARTIKEL 6 

Tot het takenpakket van de raad behoren: 

1. het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan: 

- de medezeggenschapsraad/deelraad als geheel of aan de oudergeleding in de 

medezeggenschapsraad  

- de schoolleiding 

- het bevoegd gezag met name over die niet individuele aangelegenheden die de 

ouders in het bijzonder aangaan én als de schoolleiding niet ontvankelijk is voor de 

mening van de ouderraad. 

2. Het in overleg met de schoolleiding verlenen van medewerking aan door de school 

georganiseerde activiteiten. 

3. Het in overleg met de schoolleiding organiseren van dienstverlening en binnen het 

kader daarvan het beleggen van vergaderingen met ouders 

4. Het in overleg met de schoolleiding organiseren van gewenste activiteiten, zoals 

ouderavonden, bespreken van jaarverslagen 

5. Het zich door de schoolleiding te laten informeren over zaken die de school 

betreffen, vooral die specifiek de belangen van de leerlingen en ouders betreffen. 

6. Het adviseren van de oudergeleiding van de Deel Medezeggenschapsraad en de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

 

 

TAAKUITVOERING 

ARTIKEL 7 

1. De raad voert zijn taak onder meer uit door het beleggen van een vergadering. 

Hierbij wordt door de raad de rector uitgenodigd. De rector kan zich in deze laten 

vertegenwoordigen door een lid van het managementteam.  

2. Deze vergaderingen kunnen voorafgegaan worden door een overleg van de 

kerngroep die de vergadering voorbereidt. 

3. Voor regelmatig terugkerende activiteiten kunnen werkgroepen samengesteld 

worden die met de uitvoering van de activiteiten belast worden 

 

ARTIKEL 8 

Indien de bemensing van de ouderraad het toelaat zal de raad de ouders informeren 

middels de Nieuwsbrief van het Meandercollege. 

 

ARTIKEL 9 

Leden van de raad brengen geen vertrouwelijke informatie naar buiten.  

 

RELATIE MET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

ARTIKEL 10 

De raad betrekt de oudergeleding in de Deel Medezeggenschapraad (DMR) en de 

Gemeenschappelijk Medezeggenschapraad (GMR) bij haar werk 

 

 

WERKVERDELING EN VERGADERINGEN 

ARTIKEL 11 

1. De raad bestaat uit maximaal negen leden.  

2. De Ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Deze vormen 

gezamenlijk de kerngroep. 

 

ARTIKEL 12 

De raad vergadert in een cursusjaar vier a vijf maal op vooraf overeengekomen data. De 

voorzitter is bevoegd de raad bijeen te roepen wanneer hij of zij dat nodig acht. 

Hij of zij is verder verplicht de raad bijeen te roepen, wanneer ten minste één derde van 

het aantal leden een daartoe strekkend verzoek schriftelijk heeft ingediend. Indien hij of 



zij niet binnen veertien dagen aan zulk een verzoek gevolg heeft gegeven, zijn de 

verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van de raad. Zo nodig voorzien de 

verzoekers zelf voor deze bijeenkomst in de leiding. 

 

ARTIKEL 13 

1. Van elke vergadering van de raad wordt een verslag gemaakt, waarvan ook een 

kopie aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad ter kennisneming wordt 

toegezonden 

2. De uitnodiging voor de vergadering wordt, voorzien van een agenda, ten minste vijf 

dagen voor de vergadering aan de leden van de raad toegezonden. 

 

BESLUITVORMING 

ARTIKEL 14 

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, waarbij ten minste de helft 

van de leden van de raad aanwezig dient te zijn. Indien niet het vereiste aantal leden 

aanwezig is, wordt het agendapunt niet verder behandeld. De eerstvolgende vergadering 

wordt het agendapunt opnieuw op de agenda geplaatst, bij deze tweede stemming 

vervalt het vereiste minimum aantal leden. 

Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. Staken de 

stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

 

MIDDELEN 

ARTIKEL 15 

Het functioneren van de raad wordt bekostigd uit de door het bevoegd gezag daartoe 

beschikbaar gestelde financiële middelen. Vergoeding op basis van een 

vrijwilligersvergoeding voor de voorzitter en secretaris.  

 

WIJZIGINGEN 

ARTIKEL 16 

In dit reglement kunnen zowel door het bevoegd gezag als door de raad wijzigingen 

worden aangebracht, mits deze na overleg voor beide partijen acceptabel zijn. 

 

SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 17  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad in een vergadering, 

waarbij ten minste de helft van het aantal leden aanwezig moet zijn. Indien niet het 

vereiste aantal leden aanwezig is, wordt het agendapunt niet verder behandeld. De 

eerstvolgende vergadering wordt het agendapunt opnieuw op de agenda geplaatst, bij 

deze tweede stemming vervalt het vereiste minimum aantal leden. 

 

ARTIKEL 18 

In geval van geschillen over de toepassing en de uitleg van het reglement beslist de 

rector van het Meander College. 

 

 
 


