Reglement Oudercommissie Scholengemeenschap Groenewald
De praktische werkwijze van de oudercommissie is vastgelegd in het reglement van de
oudercommissie. Daarin staan o.a. de vergaderfrequentie en de taken van de verschillende leden.
Visie
Zoals de meeste scholen heeft ook scholengemeenschap Groenewald een oudercommissie.
Anders dan bij de basisschool richt de oudercommissie, kortweg OC genoemd,
zich op het vragen en ontvangen van informatie over allerlei aspecten van en rond de school.
De OC vergadert om die reden ca. 5 maal per schooljaar met enkele leden van de schooldirectie.
Wat de OC wil bereiken is dat de school zoveel mogelijk meningen van ouders kan horen,
en ze de ouders kunnen bereiken. Daar is ook de school het meest bij gebaat.
De OC wil dat onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs krijgen in een prettige en veilige omgeving.
Ook de school wil dat graag, en daarom heeft zij al een aantal kwaliteitsprojecten lopen.
Met behulp van de ouders kan de OC - indien nodig - bijsturen.
Het doel van de OC is de leefomgeving van “onze” kinderen op school te volgen.
Het “onze” staat tussen aanhalingstekens omdat het de bedoeling is om een zo goed mogelijk
klimaat voor alle leerlingen te scheppen, en niet uitsluitend op het belang van het eigen kind te
letten.
Reglement
 Het Dagelijks Bestuur (DB) van de oudercommissie bestaat uit minimaal twee personen, een
voorzitter en een secretaris.
 Het DB roept de vergaderingen van de Oudercommissie bijeen, bereidt deze voor en zorgt
voor verslaglegging.
 Het DB kan adviseurs uitnodigen de vergaderingen van de Oudercommissie bij te wonen.
 Het DB vertegenwoordigt de Oudercommissie en behartigt alle zaken die geen uitstel
gedogen.
 Het DB is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Oudercommissie.
 Lidmaatschap houdt in:
o minimaal 3 vergaderingen per schooljaar bijwonen
o bij 3 maal per schooljaar afwezig zijn bij vergaderingen zonder afmelding wordt
het lidmaatschap beëindigd
o notuleren volgens een roulatiesysteem
o actieve deelname indien een beroep op leden wordt gedaan
 Wanneer door ouders, met vragen, zorgen of anderszins een beroep wordt gedaan op het
DB, zal indien noodzakelijk contact met de schoolleiding worden opgenomen.
 Het DB onderneemt geen actie naar personeel of externen.
 Het DB kan besluiten om n.a.v. een ervaring, incident of probleem een agendapunt op de
volgende vergadering van de OC op te voeren indien zij dit van belang acht voor een goede
gang van zaken op school.
 Indien in de oudercommissie een of meerdere vacatures zijn, kan een OC lid zich kandidaat
stellen; Indien voor een vacature meerdere kandidatenzijn wordt er gestemd binnen de
oudercommissie. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen.
 Een lid van het DB wordt in principe benoemd voor een termijn gelijk aan het lidmaatschap
van de OC, met dien verstande dat een DB lid tussendoor zijn functie kan neerleggen en weer
‘normaal’ lid van de OC kan worden.
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Taken
 Stelt, i.o. met de OC en de schoolleiding, de vergaderdata vast.
 Stelt de agenda op voor de vergaderingen en leidt deze; agendapunten kunnen door ouders.
en schoolleiding of schoolbestuur worden aangedragen.
 Kan anderen dan ouders, schoolleiding of schoolbestuur uitnodigen voor vergaderingen.
 Kan vergaderingen van de OC beleggen zonder aanwezigheid van schoolleiding of
schoolbestuur.
 Zorgt voor notulen.
 Beheert het archief van de OC met een bewaartermijn van 7 jaren.
 Neemt initiatief om zaken in de OC te bespreken (bijv. thema's, maar ook dagelijkse gang van
zaken op school, onderwijskundige zaken en beleid).
 Vertegenwoordigt OC bij gelegenheden (diploma uitreikingen, jubilea, afscheid,
informatieavonden en Open Dag ).
 Onderhoudt waar en wanneer nodig contact met de schoolleiding, MR, bestuur.
 Het DB treedt in goed overleg met alle betrokkenen.
 Het DB bevordert actief het functioneren van de OC o.a. door ouders te informeren over de
OC en te stimuleren om lid te worden van de OC.
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