De meest gestelde vragen over de
ouderraad
Hoewel niet verplicht hebben de meeste scholen wel een ouderraad. Toch is in de wet niets vastgelegd
over status of taken van de ouderraad. Daarom roept het juist vragen op bij ouders. Het antwoord op de
meest gestelde vragen over de ouderraad leest u in deze folder.

Mag je als OR-lid ook lid zijn van de MR?

Een ouder kan zowel lid zijn van de ouderraad (OR) als van de medezeggenschapsraad (MR). Het is wettelijk niet
verboden dat een ouderraadslid lid is van het schoolbestuur. Toch is dit laatste ongewenst: een schoolbestuur
kan andere belangen en wensen hebben dan de OR, waardoor een ouder die van beide organen lid is in een
lastig parket kan komen. Die ouder kan het beste voor één van beide lidmaatschappen kiezen.
Een dubbellidmaatschap tussen MR en schoolbestuur is volgens de wet niet mogelijk.

De OR heeft de adressen van alle ouders. Mogen ze die zomaar gebruiken/versturen?

De OR valt onder het bevoegd gezag, behalve wanneer het een zelfstandige oudervereniging betreft. Niet
alle besturen verstrekken deze gegevens. Is dit wel het geval en gaat het om niet- commerciële zaken die
de school betreffen en in het belang van de leerlingen zijn, dan is er geen bezwaar gebruik te maken van de
adressen die de school beschikbaar stelt.

Zijn onze vergaderingen openbaar?

De OR vertegenwoordigt alle ouders; daarom zijn de vergaderingen in principe openbaar. Als er zaken van
persoonlijke aard moeten worden besproken kunnen die als laatste op de agenda worden gezet en om
privacyredenen aan het eind in besloten kring aan de orde komen.

Mag de OR de stukken van de MR inzien?

De MR heeft een actieve informatieplicht. Stukken van de MR zijn openbaar en moeten voor ieder die
daarom vraagt ter inzage worden gesteld. De MR stuurt alle stukken naar de directie en/of zet die op de
site.

Hoeveel mensen moeten er in de OR zitten en hoe lang?

Het aantal leden van een OR is afhankelijk van de doelstellingen die ze wil bereiken, de manier waarop de
OR georganiseerd is en de grootte van de school. Een OR van een grote school, die zowel praktisch als
adviserend actief wil zijn, heeft meer leden nodig dan bijvoorbeeld een raad op een kleinere school die
voornamelijk praktische hulp wil bieden. De zittingstermijn kan onderling worden afgesproken en
opgenomen in het reglement.

Waar haal je als OR-lid je informatie vandaan?

Uit de wekelijkse digitale Raad & Daad nieuwsbrief voor OR en MR van OUDERS VAN WAARDE, het
OUDERS VAN WAARDE magazine, onze site www.ouders.net, de schoolgids primair onderwijs:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/09/08/basisonderwijs-2012-2013gids-voor-ouders-en-verzorgers.html
(De antwoorden op de site van www.ouderraden.nl zijn ook bijzonder informatief, maar wat betreft juridische
aspecten niet altijd van toepassing op het p.c. onderwijs.)

Onze OR functioneert niet. Moeten we haar maar opheffen?

Nee, dat zou jammer zijn. Volg met potentieel geïnteresseerden de cursus Ouderraad bij OUDERS VAN
WAARDE om de OR nieuw leven in te blazen.

De directeur zit altijd bij onze vergaderingen. Is dat nodig?

Het kan handig zijn bij de voorbereiding van hand- en spandiensten. Het is niet wenselijk bij adviserende
activiteiten voor de MR.

Kan de partner van een teamlid in de OR of in de MR zitten?

Daar is geen enkel bezwaar tegen, mits de kinderen uiteraard op school zitten. Je kunt hierover eventueel
afspraken maken en in het reglement opnemen.

Wat mogen we precies doen van de vrijwillige ouderbijdrage?

De OR of de school vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor het financieren van activiteiten
waarvoor de overheid geen geld geeft. Te denken valt aan schoolreisjes, vieringen, sport- en speldag,
sinterklaas- en schoolfeest, een ouderavond en dergelijke. De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per
school. Hiervoor bestaan geen richtlijnen. Het is niet de bedoeling dat vrijwillige ouderbijdragen gebruikt
worden om tekorten op de schoolbegroting te dekken. Het is wel denkbaar dat een gedeelte van het geld
gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een opknapbeurt van het schoolplein of de aanschaf van voor leerlingen
uitnodigende en stimulerende materialen. Dit kan alleen als de MR daar toestemming voor gegeven heeft.
De MR heeft namelijk instemmingsrecht over de bestedingen van de ouderbijdrage; tenzij de ouderbijdrage

wordt geïnd door een zelfstandige oudervereniging. (Meer informatie: zie onze downloadfolder over de
ouderbijdrage)

Mag een school de OR verbieden?
Het bestuur kan aangeven een OR niet nodig te vinden. Dat is echter in strijd met de bedoeling van de Wet
medezeggenschap Scholen (Wms). Bij het toelichten van deze wet heeft de minister duidelijk aangegeven
dat het wel degelijk de bedoeling is dat de school een OR heeft. Het is zelfs zo vanzelfsprekend dat de
regering dit in het kader van de deregulering niet eens meer wil voorschrijven. Met enige creativiteit en
juridische ondersteuning is een OR daarom bij een onwillig bestuur wel af te dwingen.

Is het nodig elk jaar een vergadering met ouders te beleggen?
In het kader van contact met de achterban is het vanzelfsprekend elk jaar een bijeenkomst te houden. Het
is een uitdaging voor de OR het programma zo boeiend te maken, bijvoorbeeld door een thema verzorgd
door OUDERS VAN WAARDE, dat ouders de vergadering willen bijwonen.

Mag iedere ouder lid worden van de OR?
Ouders van toegelaten leerlingen op school kunnen lid zijn van de OR. Om praktische reden kan een OR
van dit principe afwijken. Zo kan het voor een OR die erg actief is en weinig leden heeft, aantrekkelijk zijn
om ouders te behouden als lid. Het is dan denkbaar dat deze uitzonderingen maakt op de regel dat er
maximaal één ouder per gezin lid is van de OR. Een andere optie kan zijn dat een ouder voor een bepaalde
tijd nog lid kan blijven, ook al heeft hij/zij geen kinderen meer op school. Van individuele ouderraadsleden
mag gevraagd worden dat zij hun activiteiten verrichten in overeenstemming met de grondslag en doelstelling van de school(vereniging).
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