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Reglement Ouderraad 2College Jozef 
 

Definities 

 

Artikel 1 

Dit reglement verstaat onder: 

 School: de vestiging 2College Jozef; 

 Schoolleiding: de vestigingsdirecteur, teamleider bovenbouw, teamleider onderbouw en 

de locatiecoördinator; 

 Ouders: de ouders, voogden of verzorgers die zijn belast met het gezag over de leerlingen; 

 Ouderraad: een raad ter vertegenwoordiging van de ouders binnen de school; 

 Medezeggenschapsraad: de wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad van 2College; 

 Leerlingenraad: het inspraakorgaan van de leerlingen op 2College Jozef; 

 Hulpouders: ouders die beschikbaar zijn voor de ouderraad (doch daar geen deel van 

uitmaken) voor het bieden van praktische hulp; 

 

 

Instelling 

 

Artikel 2 

Aan de school is een ouderraad ingesteld met adviesrecht.  

 

 

Doelstelling 

 

Artikel 3 

De doelstelling van de ouderraad is om vanuit het perspectief van de ouders in een 

constructieve relatie met de schoolleiding een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het 

schoolbeleid en ondersteuning te bieden aan diverse activiteiten 

 

 

Taakomschrijving 

 

Artikel 4 

De taken van de ouderraad zijn: 

1. Het fungeren als aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot het schoolbeleid. 

2. Het kennen van relevante signalen of heersende opvattingen van ouders met betrekking tot 

het schoolbeleid en het inbrengen daarvan bij de schoolleiding. 

3. Het fungeren als klankbord voor de schoolleiding. 

4. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding met betrekking tot het 

schoolbeleid. 

5. Het verzorgen van informatie aan de ouders. 

6. Het namens de ouders voordragen van een vertegenwoordiger aan de 

Medezeggenschapsraad, die bij voorkeur tevens lid is van de ouderraad. 

7. Het namens de ouders op uitnodiging van de leerlingenraad aanwezig zijn bij de 

vergaderingen van de Leerlingenraad. 

8. Het bieden van praktische hulp bij ouderavonden, de open avond en andere activiteiten. 

9. Het jaarlijks organiseren van een thema-avond voor de ouders. 

10. Het zorg dragen voor een poule van hulpouders ter ondersteuning van met name de onder 

8 genoemde taak 
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Samenstelling 

 

Artikel 5 

De ouderraad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 personen, waarbij bij voorkeur ieder 

leerjaar door minimaal 2 en maximaal 3 personen wordt vertegenwoordigd. 

 

Artikel 6 

De ouderraad kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een notulist en 

een penningmeester. 

 

Artikel 7 

Een lid kan het lidmaatschap opzeggen per het einde van het schooljaar. Indien een lid in de 

loop van het schooljaar zijn taken neerlegt, zal de ouderraad situationeel bepalen of in een 

dergelijke tussentijdse vacature wordt voorzien. Het lidmaatschap eindigt altijd indien het lid 

geen kinderen meer heeft die leerling op de school zijn.  

 

 

Vergaderingen 

 

Artikel 8 

De ouderraad komt gedurende een schooljaar minimaal 6 keer in vergadering bijeen.  

 

Artikel 9 

Tijdens de eerste vergadering wordt het vergaderschema voor het gehele schooljaar 

vastgesteld.  

 

Artikel 10 

De schoolleiding is op uitnodiging van de ouderraad, bij voorkeur met minimaal 2 personen, 

tijdens de vergaderingen aanwezig. 

 

Artikel 11 

Van elke vergadering wordt door een notulist verslag gemaakt. Na goedkeuring en 

vaststelling in de volgende vergadering, wordt dit verslag geplaatst op de website van de 

school.  

 

 

Financiën 

 

Artikel 12 

De schoolleiding stelt in overleg met de ouderraad jaarlijks een budget beschikbaar ten 

behoeve van het functioneren van de ouderraad. Besteding is geheel en al aan de ouderraad 

voorbehouden.  

 

Artikel 13 

Dit budget is opgebouwd uit een daarvoor binnen 2College vastgesteld bedrag, gerelateerd 

aan het aantal leerlingen. De ouderraad wordt door de schoolleiding (locatiecoördinator) 

geïnformeerd over de status van het budget en de inkomsten en de uitgaven.  
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Slotbepalingen  

 

Artikel 14 

De ouderraad is bevoegd om na overleg met de schoolleiding wijzigingen in dit reglement aan 

te brengen.  

 

Artikel 15 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de ouderraad, met instemming van 

de schoolleiding.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


