Huishoudelijk reglement Ouderraad OBS de Zevensprong




De ouderraad OBS de Zevensprong is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer.
Verder in dit document is de ouderraad afgekort met OR
De OR stelt zich ten doel;
Het verrijken van de leerervaring van leerlingen op OBS de Zevensprong te Rijsenhout ter
bevordering van de ontwikkeling van het kind.
De OR tracht haar doel te bereiken door;
Het innen, beheren en uitgeven van ouderbijdragen en andere donaties dan wel giften, ten
behoeve van activiteiten. Bijvoorbeeld: kamp, schoolreis, lief en leed, sportdag, 5-12, enz
alles ten gunste van de leerlingen van OBS de Zevensprong.
Het ondersteunen van de medewerkers van de OBS de Zevensprong in het organiseren en
uitvoeren van activiteiten, feestdagen en evenementen.

OR Leden







Het OR leden aantal is bij voorkeur een oneven aantal met een maximum van dertien leden.
Het bestuur houdt een ledenlijst bij en maakt deze bekend aan de school.
De lijst kan door de ouders opgevraagd worden via de school.
Het lidmaatschap eindigt door;
opzegging door het lid,
opzegging door OR leden dmv stemmen,
zodra er van het lid geen kind(eren) meer op OBS de
Zevensprong zitten.
Opzegging geschiedt bij voorkeur aan het begin van een nieuw kalenderjaar (januari) i.v.m.
het werven van nieuwe leden en het overdragen van informatie.
De daadwerkelijke beëindiging geschiedt vervolgens aan het einde van het schooljaar.
Een opzeggend lid die tussentijdse taken niet meer kan (of wil) verrichten draagt deze, in
goed onderling overleg, over aan zittende leden.

Bestuur




Het bestuur bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf bestuursleden, minimaal een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het is mogelijk taken te combineren.
De voorzitter is het direct contact voor OBS de Zevensprong, de penningmeester is de
beheerder van de geldmiddelen en de secretaris is verantwoordelijk voor de notulen.
De binnen gekomen email/post wordt door de voorzitter of de secretaris
gelezen/beantwoord en/of overlegd met de leden.

Geldmiddelen







De geldmiddelen van de OR bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de ouders en schenkingen.
De penningmeester beheert de binnengekomen gelden ten behoeve van de OR. De uitgaven
worden altijd beoordeeld door 2 leden; bij voorkeur een lid van de betreffende werkgroep en
de penningmeester of voorzitter. De OR is hierover verantwoording verschuldigd aan het
schoolbestuur en aan de ouders.
De door de penningmeester opgestelde begroting moet door een meerderheid van de OR
worden goedgekeurd, mocht het zo zijn dat deze niet in zijn geheel wordt goedgekeurd dan
zal deze door de directie van OBS de Zevensprong opnieuw beoordeeld worden, deze heeft
de doorslaggevende stem.
Bij uitgaves van meer dan € 250,00 wordt ook overleg gepleegd met de schooldirectie van
OBS de Zevensprong.
Goedgekeurd door alle leden van de OR
op 06-06-2019
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Hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt bepaald door de OR samen met de directie van
OBS de Zevensprong.
Openstaande ouderbijdragen worden, na het versturen van een of meerdere herinnering(en)
via school, overgedragen aan de schooldirectie. De schooldirectie neemt hierover persoonlijk
contact op met betreffende ouder(s)/verzorger(s).
Het boekjaar van de OR is gelijk aan het schooljaar. De penningmeester legt de staat van
baten en lasten, met een toelichting, ter goedkeuring vooraf aan de eerste vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden.
De schooldirectie is, naast de voorzitter en penningmeester, de derde gemachtigde van de
bankrekening van de ouderraad en heeft te allen tijde recht op inzage van de administratie.

OR vergaderingen





De OR vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid een ander
bestuurslid.
Van de OR vergaderingen worden notulen bijgehouden door de secretaris of door de
voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende OR vergadering
gecontroleerd en vastgesteld. En zijn daarna ook op te vragen door ouder van leerlingen van
OBS de Zevensprong.
Er vindt minimaal drie keer per jaar een OR vergadering plaats.

Werkgroepen




De OR kan werkgroepen instellen ten behoeve van de organisatie van activiteiten.
De werkgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de OR en staan onder
leiding van minstens één lid van de OR.
Uitgaven die boven het budget vallen geschieden in overleg met de penningmeester.

Reglementwijziging




Wijziging van het reglement kan slechts plaatsvinden in overleg met alle leden deze zullen na
de wijziging weer ter goedkeuring worden voorgelegd in de OR vergadering.
Het voorstel zal tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk aan de OR leden worden
verstrekt.
Het gewijzigde reglement wordt gedateerd en gepubliceerd. Deze kan door ouder(s) en/of
verzorg(ers) met kinderen op OBS de Zevensprong opgevraagd worden.

Opheffing ouderraad




In overleg en met meerderheid van stemmen kan worden besloten tot ontbinding van de OR.
De boeken en bescheiden van de opgeheven OR moeten worden bewaard gedurende zeven
jaren na afloop van de OR. Bewaarder is de schooldirectie van OBS de Zevensprong.
Bij opheffing van de ouderraad gaat het batig saldo naar school en zal het resterende saldo
nog altijd ingezet worden voor het verrijken van de leerervaring van de leerlingen van OBS de
Zevensprong.

Goedgekeurd door alle leden van de OR
op 06-06-2019
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