HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ouderraad Corbulo College (OR)

Definitie
Artikel 1
Ouders : de ouders , voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven.
Ouderraad: de geledingenraad van ouders
Wet: de wet Medezeggenschap op scholen, Staatblad 2006, 19 december, no. 689 van de Wet
Medezeggenschap op Scholen.
Taken en bevoegdheden
Artikel 2
De OR heeft tot taak:
1. een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school
2. de belangstelling voor en de betrokkenheid van de ouders te bevorderen in al haar facetten;
3. te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;
4. activiteiten te organiseren, zoals evenementen voor en door leerlingen ( diploma-uitreiking)
5. te functioneren als eerste achterban namens de ouders
6. de belangen van de ouders te behartigen bij de DMR ( deelmedezeggenschapsraad) en bij de
schoolleiding
Artikel 3
De OR is bevoegd:
1. advies uit te brengen aan de DMR over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan
2. de vertegenwoordigers in de DMR te adviseren over hun stemgedrag in de MR
3. naar de schoolleiding op te treden ter vertegenwoordiging van de ouders.

Samenstelling, kandidaatsstelling en verkiezing
Artikel 4
1. Iedere ouder is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de OR
2. De OR stelt de ouders ten minste 2 weken voor de verkiezingen op hoogte ( digitaal, schriftelijk?)
van de datum waarop de verkiezing van de leden van de OR zal plaatsvinden. De OR maakt de ouders
erop attent dat zij zich kandidaat kunnen stellen. Tijdens de informatieavonden aan het begin van
het schooljaar zal de OR zich kenbaar maken aan de ouders en bovenstaande informatie uitdragen.
3. De OR bestaat uit ten minste 3 en maximaal 8 leden die als er meer dan 8 kandidaten zijn worden
gekozen door alle ouders bij geheime stemming. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot.
4. De jaarlijkse verkiezing vindt plaats voor 1 november van elk schooljaar.
5. Uit eenzelfde gezin kan niet meer dan 1 persoon lid zijn van de OR.
Artikel 5
1. Leden hebben zitting voor maximaal 4 jaar.
2. Elk jaar treedt volgens de OR vast te stellen rooster, een aan de zittingstermijn gerelateerd deel
van de leden af. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, indien zij op het tijdstip van de
verkiezingen behoren tot de ouders.
3. Zodra leden niet langer tot de ouders van de school behoren worden zij geacht geen deel meer uit
te maken van de OR
4. Indien leden van de OR 2 vergaderingen verzuimen zonder berichtgeving maken zij geen deel meer
uit van de OR.
Artikel 6
De OR kiest jaarlijks , na de verkiezingen, uit de leden een voorzitter en een secretaris. Binnen de OR
worden tevens plaatsvervangers voor deze functies aangewezen.
De voorzitter is samen met een tweede lid van de OR lid van de DMR .
Artikel 7
De voorzitter deelt de samenstelling van de OR binnen 2 weken na de verkiezing c.q. mee aan de
directie, de DMR en de ouders. De laatste via de website.
Werkwijze
Artikel 8
1. De OR vergadert in beginsel in het openbaar. Indien de agenda hiertoe aanleiding geeft, omdat
over personen of vertrouwelijke zaken wordt gesproken of indien de OR op een voorstel van een der
aanwezige leden hiertoe besluit, vindt de vergadering plaats in beslotenheid.
2. De OR streeft naar een optimale samenwerking met de DMR.
De vergadering van de DMR vindt samen met 2 leden van de OR van aansluitend plaats aan de
vergadering van de OR. Vragen aan de DMR kunnen tijdens de OR-vergadering worden opgesteld. De
notulen van de laatste DMR-vergadering zullen met de overige OR-leden worden besproken.
3. De OR heeft het recht direct vragen te stellen aan de directie over algemene zaken met betrekking
tot de school. Hiertoe is bij iedere vergadering van de OR een lid van de directie aanwezig. Alle leden

van de OR ontvangen een versie van de wekelijkse digitale nieuwsbrief ( het zgn. Corbulletin) van de
directie gericht aan het onderwijzend personeel.
Artikel 9
1. De voorzitter is belast met het bijeenroepen en leiden van de vergadering van de OR. Hij/zij roept
de leden ten minste 8x per jaar bijeen. Hij/zij is verplicht een extra vergadering te beleggen wanneer
ten minste de helft van de leden hiertoe schriftelijk verzoekt. Deze bijeenkomst moet binnen 14
dagen na het verzoek plaatsvinden.
Artikel 10
De secretaris is belast met de correspondentie, het maken van de agenda en de notulen en met het
beheer van het archief. Tenminste 2 maal per jaar worden initiatieven en besluiten van de OR op de
website geplaatst ter informatie van de werkzaamheden van de OR aan alle ouders .

Tussentijds aftreden OR/LID OR
Artikel 11
1. Wanneer de helft plus 1 van het aantal leden van de OR daartoe besluit, treedt de OR in zijn
geheel af. Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen als het aftreden is opgevoerd op de
tevoren opgestelde agenda van de vergadering van de OR en als een meerderheid van het aantal
leden bij die vergadering aanwezig is. Is een meerderheid van de leden niet komen opdagen dan
wordt een nieuwe vergadering belegd binnen 3 weken na de datum van de eerste vergadering. Op
de nieuwe vergadering kan het geagendeerde besluit worden genomen ongeacht het aantal
aanwezigen.
2. De aftredende OR benoemt een commissie die zorg draagt voor verkiezingen van een nieuwe OR.
In deze commissie kunnen alle ouders, met uitzondering van de leden van de afgetreden OR zitting
hebben.
3. De leden van de afgetreden OR zijn herkiesbaar, met inachtneming van artikel 5.
Artikel 12
1. De OR kan op schriftelijk verzoek van tenminste twee derde deel van het aantal leden van de OR
besluiten een lid uit de functie te ontzetten. Op de eerstvolgende vergadering wordt het tussentijds
aftreden van een individueel OR-lid voorgelegd. Het bedoelde OR-lid treedt daadwerkelijk af indien
ten minste twee derde van de aanwezige ouders hiermee instemt.
2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek kan slechts door de OR worden gedaan op grond van het
feit dat de belanghebbende de werkzaamheden van de OR ernstig belemmert dan wel schade
berokkent.
3. Betrokkene wordt niet eerder tot aftreden gedwongen dan nadat deze in de gelegenheid is gesteld
zich mondeling of schriftelijk te verweren.
4. Van mondeling verweer wordt verslag gemaakt dat aan betrokkene wordt toegezonden ter
ondertekening voor akkoord. Weigert betrokkene ondertekening dan wordt daarvan , zo mogelijk
met vermelding van reden, melding gemaakt. Betrokkenen stuurt het ondertekende verslag binnen
14 dagen retour al of niet voorzien van opmerkingen.
5. Van de uiteindelijke beslissing wordt betrokkene onverwijld bij aangetekende brief in kennis
gesteld. De beslissing is met redenen omkleed.
6. Een vertrek op eigen verzoek van een OR-lid hoeft niet te worden opgevangen indien er tenminste
4 OR-leden overblijven. Is dit niet het geval dan wordt via de website en/of per brief aan ouders
/verzorgers gevraagd of er belangstelling is om deze plaats over te nemen.

Quorum
Artikel 13
1. Besluitvorming vindt in beginsel plaats op basis van consensus. Indien dit niet wordt bereikt wordt
overgegaan op hoofdelijke stemming
2. Een vergadering van de OR kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal
zitting hebbende leden is opgekomen.
3. Wanneer het vereiste aantal leden niet is gekomen, wordt een nieuwe vergadering belegd met
dien verstande dat er slechts 24 uur hoeft te zitten tussen de schriftelijke uitnodiging voor deze
vergadering en het tijdstip van de vergadering.
4. Op deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal leden dat
aanwezig is.

Stemming
Artikel 14
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Bij stemming over personen is
artikel 4 lid 3 van toepassing. Besluiten over zaken worden genomen bij enkelvoudige meerderheid
(helft +1). Bij het bepalen van het aantal der uitgebrachte stemmen wordt het aantal
stemonthoudingen, dan wel het aantal blanco stemmen, niet meegeteld.. Bij staking der stemmen is
het voorstel verworpen.

Slotbepaling
Artikel 15
Dit reglement en de daarin aan te brengen wijzigingen worden op voorstel van de OR bij twee derde
meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen vastgesteld. Het vastgestelde reglement of een
wijziging wordt ter kennis gebracht van de schoolleiding en de DMR.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet , beslist de OR.

