
 

  
Reglement Ouderraad Varendonck College 
 
 

Algemeen 
 
Artikel 1  
 

a. Waar in dit reglement wordt gesproken van ouder(s), wordt daaronder mede verstaan de 
voogd, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger van het kind, dat als leerling aan het 
Varendonck College, verder te noemen: de school, is ingeschreven. 

b. Waar in dit reglement wordt gesproken van ouderraad wordt daaronder verstaan de 
ouderraad van het Varendonck College. 

 

 
Doelstelling 
 
Artikel 2 
 

a. De ouderraad stelt zich ten doel het contact en de samenwerking tussen school en ouders te 
bevorderen. 

b. Voor de verwezenlijking van dat doel zal de ouderraad: 
- intensief samenwerken met de school(leiding); 
- waar nodig of gewenst aandacht vragen bij de schoolleiding voor bepaalde 

onderwerpen en daarover gevraagd of ongevraagd adviseren; 
- de betrokkenheid van de ouders bij de school bevorderen, in het bijzonder door het 

organiseren van o.a. een jaarlijkse thema-avond of een avond voor ouders; 
- deelnemen aan werkgroepen; 
- openstaan voor vragen en opmerkingen van ouders en deze zonodig voorleggen aan 

de ouderraad; 
- de (samengevatte) verslagen van de ouderraadvergadering publiceren op 

www.varendonck.nl. 
 

 
Samenstelling ouderraad 
 
Artikel 3 
 

a. De ouderraad bestaat uit tenminste 10 en ten hoogste 16 ouders. 
b. Lid van de ouderraad kunnen worden ouders van kinderen die als leerling van het 

Varendonck College zijn ingeschreven. Niet is toegestaan dat meerdere ouders uit een gezin 
gelijktijdig lid zijn van de ouderraad. 

c. De ouderraad streeft ernaar om zodanig samengesteld te zijn, dat de ouders representatief 
vertegenwoordigd zijn wat betreft de leerjaren, het schooltype en het profiel (HAVO-VWO) 
of de leerweg en de sector (VMBO). Het streven is om alle onderwijsteams in de ouderraad 
vertegenwoordigd te hebben. 

d. Bij de samenstelling van de ouderraad wordt gestreefd naar een evenredige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, zowel uit Asten als Someren als uit de rest van 
de regio. 

http://www.varendonck.nl/


 

e. Wanneer meer dan 16 leden beschikbaar zijn wordt een keuze gemaakt naar evenredigheid; 
mannen en vrouwen, richting, leerjaar, klas.  

f. Indien de ouderraad op zoek is naar nieuwe leden dan worden geïnteresseerde ouders 
tijdens de eerste ouderavond gevraagd en nieuwe ouders worden via een brief geïnformeerd 
over de OR en de mogelijkheid om zich aan te melden als lid van de ouderraad. 

 
 

Dagelijks bestuur 
 
Artikel 4 
 

a. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Zij vormen samen het 
dagelijks bestuur. 

b. De vergadering van de ouderraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de ouderraad.  
 
 

Beëindiging lidmaatschap 
 
Artikel 5 
 

a. Het lidmaatschap van de ouderraad is niet aan een termijn gebonden, maar eindigt: 
- als de ouder geen kind meer heeft, dat onderwijs volgt aan het Varendonck College; 
- door opzegging van het lidmaatschap door de ouder; 
- door opzegging van het lidmaatschap door de ouderraad. 

b. Opzegging van het lidmaatschap door de ouderraad kan alleen met algemene stemmen, het 
op te zeggen lid uitgezonderd, in een vergadering, waarin tenminste 3/4e deel van de leden 
aanwezig is, indien het vertrouwen van de ouderraad in het desbetreffende lid ernstig is 
geschaad of bij gebleken voortdurende veronachtzaming van de aan het lidmaatschap 
verbonden verplichtingen, waaronder regelmatige aanwezigheid bij de 
ouderraadvergaderingen. 

c. Tot opzegging van het lidmaatschap door de ouderraad wordt niet overgegaan dan nadat het 
lid door de ouderraad is gehoord. 

 

 
Vergaderingen 
 
Artikel 6 
 

a. De ouderraad vergadert tenminste 6 maal per schooljaar. 
b. Bij de vergadering is steeds een lid van de directie aanwezig. 
c. De secretaris draagt zorg voor de uitnodiging ter vergadering en in overleg met de voorzitter 

voor de samenstelling van de agenda. 
d. De agenda zal tenminste bevatten de notulen van de vorige vergadering. 
e. De notulen worden samengesteld door één of meer per schooljaar aan te zoeken vaste 

notulisten. 
f. Ieder lid heeft het recht, staande de vergadering doch bij voorkeur voorafgaande aan de 

vergadering, onderwerpen ter bespreking in te brengen.  
 
 

 



 

Besluitvorming 
 
Artikel 7 
 

a. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
(50% + 1 van de aanwezige leden) 

b. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten en ongemerkte briefjes, tenzij 
niemand hoofdelijke stemming verlangt. 

c. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een of meer leden schriftelijke stemming 
verlangen. 

 
 

Vertegenwoordigingen 
 
Artikel 8 
 

a. De vertegenwoordigende leden in commissies, werkgroepen etc. worden zoveel mogelijk uit 
en door de ouderraad voorgedragen. 

b. De vertegenwoordigende leden brengen het oordeel van de ouderraad ter kennis van de 
commissies, werkgroepen etc. en doen verslag van het aldaar besprokene, indien het 
besprokene geacht kan worden van belang te zijn voor de ouderraad, tenzij het vertrouwelijk 
karakter van de verkregen informatie zich tegen openbaarmaking verzet. 

 

Taken dagelijks bestuur 
 
Artikel 9 
 

a. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van besluiten van de ouderraad. 
b. Onverminderd de aan de ouderraad verschuldigde verantwoording, is het dagelijks  bestuur 

bevoegd maatregelen te treffen en besluiten te nemen in spoedeisende aangelegenheden. 
c. Officiële stukken, die uitgaan van de ouderraad, worden namens haar door de secretaris 

ondertekend. 
 
 

Thema-avond en oudervergadering 
 
Artikel 10 
 

a. Er wordt in beginsel ieder najaar een thema-avond voor de ouders van beide locaties 
georganiseerd door een commissie, bestaande uit ten minste 2 leden van de ouderraad. 

b. Indien nodig en gewenst kan de ouderraad daarnaast een oudervergadering bijeen roepen 
van ouders of bepaalde groepen van ouders ter bespreking van speciale onderwerpen. 

 
 

Zittingsduur 
 
Artikel 11 
 
De zittingsduur van de ouderraad loopt gelijk met het schooljaar. 
 



 

 

Reglement 
 
Artikel 12 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de ouderraad naar bevind van zaken 
overeenkomstig de gangbare opvattingen en het beleid van de school. 
 
Artikel 13 
 

a. Dit reglement kan worden aangevuld dan wel gewijzigd door stemming in de vergadering van 
de ouderraad en wel met 3/4e  van het aantal in de vergadering geldig uitgebrachte 
stemmen, mits in de vergadering tenminste 3/4e deel van het aantal leden van de ouderraad 
aanwezig is. 

b. Wijziging kan alleen geschieden, wanneer de voorgestelde wijziging vooraf is geagendeerd in 
bedoelde vergadering en woordelijk ter kennis van de leden is gebracht. 
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