HUISHOUDELIJK REGLEMENT
OUDERVERENIGING TITUS BRANDSMA
Geldig vanaf 19 maart 2015

1. OVER DIT REGLEMENT
Is dit huishoudelijk reglement niet duidelijk of staat er niets in dit reglement over een bepaalde situatie?
Dan beslist het dagelijks bestuur.
De ouderraad kan dit huishoudelijk reglement op elk moment aanpassen. De ouderraad stelt het nieuwe
reglement vast tijdens een vergadering.

2. OUDERVERENIGING
Alle ouders/ verzorgers met een (of meer) kind(eren) op de Titus Brandsma zijn (automatisch) lid van de
oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad.

3. VERGADERINGEN
De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar. De ouderraad stelt de data aan het begin van het
schooljaar vast.
In de ouderraadvergadering wordt de samenstelling van werkgroepen/commissies bepaald.
Werkgroepen/commissies bepalen zelf hoe vaak zij vergaderen.
Een keer per jaar worden alle leden van de oudervereniging uitgenodigd voor de algemene
ledenvergadering. De secretaris verstuurt de uitnodiging en de agenda (inclusief eventuele bijlagen)
minimaal een week van tevoren.
Tijdens de jaarvergadering worden in ieder geval de agendapunten behandeld die staan vermeld in de
statuten (zie statuten, artikel 18 lid 2).

4. DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Hun
taken zijn als volgt.
De voorzitter:
 bepaalt in overleg met de secretaris hoe vaak en wanneer wordt vergaderd.
 bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor.
 stelt in overleg met de secretaris de agenda voor vergaderingen op.
 zit de vergaderingen voor. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt in onderling overleg een van de
andere aanwezigen aangewezen om de vergadering voor te zitten.
 zorgt ervoor dat de statuten en het huishoudelijk reglement worden nageleefd.
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De secretaris:
 houdt een lijst bij met leden van de ouderraad.
 verzorgt alle inkomende en uitgaande correspondentie.
 bewaakt het archief.
 nodigt de leden van de ouderraad uit voor vergaderingen en verspreidt de agenda (inclusief
eventuele bijlagen) minimaal een week van tevoren. Aan het begin van elke vergadering hebben de
leden van de ouderraad de kans om aanvullingen of aanpassingen op de agenda voor te stellen,
waarna de agenda wordt vastgesteld.
 meldt tijdens de vergadering welke ingekomen stukken er zijn.
 maakt notulen van de vergaderingen.
 stelt elk jaar een jaarverslag op en legt dit ter goedkeuring voor aan de ouderraad.
De penningmeester:
 beheert namens het dagelijks bestuur de financiën van de oudervereniging.
 int de ouderbijdragen en doet de betalingen.
 zorgt voor een nauwkeurige boekhouding en ziet er op toe dat er bewijsstukken van alle uitgaven
zijn.
 is verplicht de ouderraad op elk gewenst moment inzage te geven in de financiën en de
boekhouding.
 ontwerpt de begroting voor het volgend schooljaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de
ouderraad.
 maakt de balans over het afgelopen schooljaar op en legt deze ter goedkeuring voor aan de
ouderraad.

5. VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE OUDERRAAD
Per groep is minimaal een ouder lid van de ouderraad. Er kan niet meer dan een persoon uit hetzelfde gezin
lid zijn van de ouderraad.
Als een of meer leden van de ouderraad aftreden, wordt dit bekend gemaakt aan alle leden van de
oudervereniging. Ouders/verzorgers die de vrijgekomen plek(ken) willen innemen, kunnen dit aangeven bij
het dagelijks bestuur. Zijn er teveel aanmeldingen, dan worden verkiezingen gehouden.

6. LIDMAATSCHAP EN OUDERBIJDRAGE
Een keer per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, wordt de hoogte van de ouderbijdrage per kind
vastgesteld. De ouderraad doet een voorstel voor de hoogte van de ouderbijdrage.
Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen bepalen dat de ouderbijdrage niet betaald hoeft te
worden. Ouders/verzorgers kunnen een verzoek hiervoor indienen bij het dagelijks bestuur.
Als de ouderbijdrage niet op tijd wordt betaald, kan het dagelijks bestuur besluiten het lidmaatschap van
de ouders/verzorgers op te zeggen (zie statuten artikel 7 lid c, opzegging lidmaatschap). Kinderen waarvan
de ouders/verzorgers de ouderbijdrage niet op tijd hebben betaald, kunnen worden uitgesloten van
deelname aan activiteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald.
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