Actief op de basisschool? In de
ouderraad natuurlijk!
Op de meeste scholen is een ouderraad. Waarom is deelname aan de ouderraad belangrijk voor de ouders,
de leerlingen en de school? Veel handige informatie op een rij.

Wat is een ouderraad (OR)?
Veel scholen in het basisonderwijs en - in mindere mate - in het voortgezet onderwijs hebben een
ouderraad. Hierin zitten ouders, die zich betrokken voelen met de school. De OR had in het verleden een
wettelijke status, maar deze is louter uit deregulerings-oogpunt verdwenen. In de Wet medezeggenschap
op scholen (Wms) is derhalve niets geregeld over de OR. Een OR functioneert naast de
medezeggenschapsraad (MR), het bestuur, het team (basisonderwijs), de vaksecties (voortgezet onderwijs)
en de directie.

Wie mogen er lid worden van de OR?
Omdat de OR geen wettelijke status heeft, is hierover niets geregeld. Scholen kunnen een eigen reglement
opstellen, waarin is omschreven wie lid mogen worden. Het is gebruikelijk dat het lidmaatschap open staat
voor alle ouders en verzorgers van leerlingen die op school zijn toegelaten. De OR kan afspreken dat er uit
ieder gezin maar één ouder lid is van de OR. Als een ouder geen kinderen meer heeft op school, dan kan
die ouder officieel geen lid meer zijn van de OR. Toch kan er in de praktijk reden zijn om hiervan af te
wijken. Ouders kunnen de verkiezing van de leden van de OR naar eigen voorkeur regelen.

Wat doet een OR?
OR-en functioneren heel verschillend. De ene raad legt meer het accent op het meedenken in het beleid
van de school; de andere raad legt zich meer toe op het uitvoeren van allerlei activiteiten om zo het
personeel te ontlasten. Voorbeelden van taken zijn:
a.
b.
c.

gevraagd of ongevraagd adviseren aan de MR als geheel of aan de oudergeleding in de MR
over - met name - die aangelegenheden die de ouders aangaan;
medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder
verantwoordelijkheid van de schoolleiding;
het beleggen van bijeenkomsten met ouders - in overleg met het bevoegd gezag.

Wie doet wat in de OR?
Een veelvoorkomend model (in primair onderwijs) is dat van de vertegenwoordiging: vanuit diverse
commissies neemt één iemand plaats in de OR (denk aan: overblijfcommissie, feestcommissie,

kerstcommissie, sportcommissie etcetera). Onderling verdeelt men de functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester.

Wat zijn de bevoegdheden van de OR?
Ook hierover is wettelijk niets vastgelegd. Een OR moet anderen natuurlijk niet voor de voeten lopen. De
OR moet zijn werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag van de vereniging verrichten en de
taken en bevoegdheden van bestuur, MR, directie en team respecteren. De OR zal de eigen verantwoordelijkheid van bestuur, directie en MR moeten erkennen en aanvaarden binnen de grenzen van de
bevoegdheden die deze bezitten. De OR zal bij de vervulling van zijn taak de grenzen in acht moeten
nemen die de wet stelt ten aanzien van het onderwijs omtrent de inrichting en het bestuur van en het
toezicht op deze scholen. Ouderraden die met een reglement werken, hebben vaak soortgelijke bepalingen
in het reglement opgenomen. OUDERS VAN WAARDE heeft een modelreglement OR dat gebruikt kan
worden bij het opstellen van een eigen reglement.

Waarom in de OR?
Als OR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent
nauw betrokken bij de school, u kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met
andere ouders, het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op.

Wilt u meer weten over de OR? De brochures ‘Ouderbetrokkenheid’, ‘De ouderraad in het basisonderwijs’ en ‘De
ouderraad in het voortgezet onderwijs’ zijn te bestellen via www.ouders.net of via (0343) 513434
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