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1. Wat is de Ouderraad van het Carolus Borromeus College 
 

De Ouderraad (OR) in het algemeen is een inspraakorgaan binnen een school en is één van de ‘geledingen’ 
die in de Wet Medezeggenschapraad op scholen wordt genoemd.  

Een ouderraad is facultatief (niet verplicht), tenzij minstens 10% van de ouders(1 stem per leerling) om een 

ouderraad vraagt. 

Ouders en de schoolleiding delen de zorg voor de kwaliteit van de school. 

In de ouderraad overleggen ouders met elkaar en de schoolleiding circa 8 keer per jaar over onderwerpen 

die van belang zijn voor leerlingen, ouders en de school. Daarnaast zijn deze bijeenkomsten voor de 

schoolleiding een belangrijk platform voor de uitwisseling van ideeën en suggesties over de dagelijkse gang 

van zaken op school en de algehele koers die de school vaart. Deze bijeenkomsten zijn openbaar voor alle 

ouders, echter alleen leden kunnen aan discussie deelnemen. 

 

 

2. Samenstelling Ouderraad 
 

De ouderraad heeft een Dagelijks Bestuur (DB): de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris. 

Het streven is dat de Ouderraad bestaat uit 10-15 enthousiaste en betrokken ouders die zich willen inzetten 

voor de school. De ouderraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de school, in 

die zin dat er een goede spreiding moet zijn tussen ouders vanuit de verschillende onderdelen: mavo-plus, 

havo, atheneum, gymnasium en klassen van laag tot hoog. Deelname geschiedt op vrijwillige basis maar is 

niet vrijblijvend. Van de deelnemende ouders wordt verwacht dat zij regelmatig aanwezig zullen zijn. Overleg 

wordt gevoerd samen met de schoolleiding. 

 

3. Taken van de ouderraad 
 

-  De belangen van de ouders behartigen richting (deel) MR en indien gewenst aan de deel MR advies 

uitbrengen over punten waarover de oudergeleding in de (deel) MR advies of instemmingsrecht 

heeft. 

- Een klankbordfunctie over onderwerpen die ouders en leerlingen betreffen: 

enerzijds klankbord voor de school, zodat de school weet wat er leeft onder de ouders, anderzijds 

klankbord voor de ouders die mee willen denken over het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs.  

- Het signaleren van knelpunten in dagelijkse gang van zaken op school, mits die niet een individueel 

geval betreffen. 

- Signaalfunctie richting de school als het gaat om zaken die de leerlingen aangaan, zoals 

communicatie richting ouders, profielkeuze, etc. Dit alles mits het niet individuele gevallen betreft. 

  



 

 

 

 

- Uitwisselen van ideeën en suggesties en het meedenken met de schoolleiding over ontwikkelingen 

die de leerlingen, ouders en de school in het algemeen aangaan. 

 Daar waar nodig regelen dat ouders meehelpen met activiteiten op school, zoals de open dag, een 

sportdag, een naschoolse activiteit, etc. 

- Jaarlijks tenminste één thema avond organiseren. 

- Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school. 

- De schoolleiding adviseren over de vrijwillige ouderbijdrage en de uitvoering daarvan namens de 

ouders volgen. 

- Opzetten en eventueel begeleiden van klankbordgroepen. 

- De belangstelling voor en de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. 

Om deze taken uit te voeren heeft de OR een werkbudget, momenteel € 500,-, ter beschikking voor het 

bekostigen van interne opleidingen, gastsprekers, etc. 

 

4. Relatie OR en (deel)-MR (medezeggenschapsraad) 
 

De OR is een inspraak orgaan en heeft geen instemmings- of adviesrecht op grond van de wet 

medezeggenschap op scholen. De OR kan wel: 

1. Gevraagd of ongevraagd schriftelijk of mondeling advies uitbrengen aan de deel-MR over die zaken 

die ouders in het bijzonder aangaan. 

2. De vertegenwoordigers van de ouders in de (deel)-MR adviseren over hun stemgedrag ten aanzien 

van voorstellen van het bevoegd gezag, zoals daar zijn: de school, OMO*, etc.. 

3. Gevraagd of ongevraagd schriftelijk of mondeling advies uitbrengen aan de schoolleiding. 

Ouders die deel uitmaken van de deel-MR dienen tevens lid te zijn van de OR. 

 

5. Relatie OR en klankbordgroep 
 

In elke klankbordgroep neemt minimaal één lid van de Ouderraad deel.  

 

6. Vertegenwoordiging school in managementteam (MT) 
 

Namens de school woont een lid van het MT de vergaderingen van de OR bij. Ook afdelingscoördinatoren 

zullen bij toerbeurt aanwezig zijn bij het overleg. Hierbij is het MT-lid voor de OR het aanspreekpunt richting 

school. Het MT-lid zorgt voor de terugkoppeling richting school en voor informatievoorziening richting OR. 

  



 

 

 

 

 

7. Communicatie tussen OR en ouders 
 

De ouderraad heeft verschillende manieren voor terugkoppeling naar de ouders en het raadplegen van de 

ouders. Ouders kunnen ook de OR raadplegen: 

 Via opname van tekst over de OR op de website 

 Via het e-mail adres ouderraad@carolus.nl 

 Via introductie op de open dag 

 Via een presentatie tijdens de brugklassen-informatie-avonden 

 Via de jaarlijkse thema avonden  

 

 

* OMO = vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, overkoepelend orgaan van verschillende voortgezet 

onderwijsscholen in Noord-Brabant. 

http://www.omo.nl/wie-zijn-we/vereniging-ons-middelbaar-onderwijs/cDU71_Vereniging-Ons-Middelbaar-

Onderwijs.aspx 

 

Belangstellende ouders voor lidmaatschap van de OR kunnen zich melden bij het DB van de OR. Een 

oriënterend gesprek met (één van de leden van) het DB behoort tot de mogelijkheden. 
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