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1.Inleiding 
Door de structuurverandering van de organisatie van de Stichting CBO Dongeradeel verandert de rol 
van de ouders. De schoolcommissie als bestuurlijke laag gaat verdwijnen en daarvoor in de plaats 
komt de OAC. 
Deze OAC heeft de opdracht om vanuit ouderbetrokkenheid invulling te geven aan het educatief 
partnerschap. Educatief partnerschap is voor de schoolorganisatie een belangrijk middel om vorm en 
inhoud te geven aan het uitgangspunt dat school en ouders een collectief doel nastreven, n.l. 
kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind op school. Het schoolteam, de directie, de ouders vormen 
samen een gemeenschap waarvan alle leden de doelstellingen op het gebied van vorming, opvoeding 
en identiteit met  
elkaar delen.  
De taak van bevoegd gezag over de school, die de schoolcommissie tot 1 januari 2013 in opdracht 
van het Stichtingsbestuur uitvoerde, wordt overgenomen door het College van Bestuur van de 
Stichting. De directeur legt verantwoording af aan dit College. Voor de lokale schoolsituatie betekent 
dit dat de directeur het mandaat heeft om leiding te geven aan de school. Een managementstatuut 
regelt de precieze verdeling van bevoegdheden tussen directeur en College van Bestuur. 
 
 
Besturingsfilosofie “participatief besturen” 
Er zijn twee sturingsniveaus binnen de Stichting: de school en de Stichting als geheel. Directeuren zijn 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en leggen hierover verantwoording af 
aan het College van Bestuur.  
De Stichting heeft “participatief besturen” als besturingsfilosofie. Dit betekent dat elke school binnen 
door de Stichting vastgestelde kaders de ruimte heeft een eigen onderwijskundige en 
levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen, in constante dialoog met alle betrokkenen in en 
rondom de school. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarmee samenhangen zijn zo laag 
mogelijk binnen de organisatie gelegd. Daarmee wordt het beleidsvormend vermogen van de scholen 
versterkt en hebben deze eenheden een optimale eigen beslissingsruimte om zelf vorm te geven aan 
hun eigen lokale situatie. Dankzij deze besturingsfilosofie ontwikkelen de scholen een relatieve 
autonomie. Het College van Bestuur ondersteunt en faciliteert dit proces. 
 
 
Betrokkenheidmodel “educatief partnerschap” 
Visie van de Stichting op Educatief partnerschap: Wederzijdse betrokkenheid van ouders en school 
teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling van het kind. Educatief 
partnerschap is één van de waarborgen voor betrokkenheid van ouders en andere betrokkenen bij de 
school. School en ouder hebben een collectief doel. Samen bepalen zij op welk wijze de school en de 
ouders op elkaar worden betrokken. Zij vormen een gemeenschap waarvan alle leden de doelen over 
vorming, opvoeding en identiteit  
delen. De rol die daarin voor de ouders met name weggelegd is, ligt op het gebied van de kwaliteit 
van het onderwijs, de onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit van de school, en niet op 
de beheersmatige aspecten binnen (de leiding van de) school. 
 
 
2. Doel migratieplan 
Doel van dit document is om alle betrokkenen rond de school helder te maken welke consequenties 
deze verandering heeft voor de rol van de ouders. De kaders voor het document zijn te vinden in het 
reglement voor de OAC. 



4 
 

 

 

 
 
 
 
3. Taakstelling OAC 

De OAC heeft tot taak invulling te geven aan een structurele, adviserende rol richting de 
directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en –evaluatie op het 
terrein van onderwijs, opvoeding, onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit. Tevens 
heeft de commissie een signalerende rol bij operationele knelpunten in de schoolorganisatie en 
kan de directie adviseren naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. De taken zijn omschreven 
in art. 4 van het reglement voor de OAC. 

 

4. Samenstelling OAC 
a. De commissie bestaat uit 5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen op de 

betreffende school. Alle leden onderschrijven doel en grondslag van de Stichting. 
 

b. Bij de samenstelling van de commissie worden de volgende beginselen in acht genomen: 
 één zetel wordt ingevuld op voordracht van het team; 
 één zetel wordt ingevuld op voordracht van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad, niet zijnde een personeelslid; 
 voor de overige zetels worden kandidaten op basis van coöptatie (een systeem waarbij 

leden van de commissie zelf nieuwe leden kiezen of aanwijzen) benoemd, door de 
commissie, op grond van betrokkenheid bij en affiniteit met het onderwijs in het 
algemeen en de school in het bijzonder 

 er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie. 
 

c. Commissieleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar, volgens een op te  stellen rooster 
van aftreden. Als datum van aftreden geldt 1 augustus. Een aftredend commissielid is terstond 
voor maximaal één periode van vier jaar herbenoembaar. Jaarlijks treden niet meer dan twee 
leden af. 
 

d. De voorzitter of de secretaris van de commissie stelt de commissie, de oudervereniging, (of bij 
diens afwezigheid de ouderraad) en/of de medezeggenschapsraad ten minste drie maanden 
vóór het tijdstip waarop in een vacature volgens het rooster van aftreden moet worden 
voorzien, van de vacature 
op de hoogte (in geval het hun vertegenwoordiging betreft). Minstens één maand vóór deze 
datum wordt de voordracht van de kandidaat respectievelijk kandidaten aan de voorzitter 
bekend gemaakt. Deze voordracht wordt vervolgens op de eerstvolgende commissievergadering 
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behandeld. 
Bij een tussentijdse vacature stelt de commissie de in bovengenoemde geledingen binnen 
veertien dagen na het ontstaan daarvan, van de vacature op de hoogte (in geval het hun 
geleding betreft). Binnen drie weken nadat deze geledingen van de vacature op de hoogte is 
gekomen, doen de leden hun voordracht aan de  voorzitter toekomen. De OAC kiest een nieuw 
lid op basis van coöptatie. 

 
e. De commissie kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De 

commissie kiest uit zijn midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. 
 
f. De voorzitter, bij diens belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger, vertegenwoordigt de 

commissie met de secretaris.  
 De voorzitter bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de vergaderingen in overleg met de 

secretaris, met wie hij tevens in ontwerp de agenda opmaakt. 
 De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie en tekent met de secretaris de notulen, 

nadat deze door de commissie zijn vastgesteld.  
 

g. De secretaris, bij diens belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger, vertegenwoordigt de 
commissie tezamen met de voorzitter. De secretaris schrijft op last van de voorzitter de 
vergaderingen van de commissie uit. 
De secretaris bereidt de vergaderingen voor in overleg c.q. in samenwerking met de voorzitter. 
De ingekomen stukken worden door de secretaris op de commissievergadering overlegd en 
desgewenst voorgelezen. 

 De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de besluitenlijst.  
 De secretaris ziet toe op de naleving van het door de commissie opgestelde 

rooster van aftreden van de commissieleden. 
 

h.  De commissie vergadert periodiek, minimaal vijf maal per jaar met de directeur.  
  De voorzitter en secretaris stellen in overleg met de directeur een jaarplanning op.  
 
 
5. Taakverdeling OAC 
Gegeven de randvoorwaarden die het reglement hiervoor aanreikt (art. 5), is binnen de  commissie in 
ieder geval de volgende taakverdeling te onderscheiden: 

 voorzitter 
 plaatsvervangend voorzitter 
 secretaris 
 plaatsvervangend secretaris 

De commissieleden regelen in onderling overleg een eventueel toedeling van aandachtsgebieden, b.v. 
op basis van expertise en/of belangstelling. 

 
Taken voorzitter of plaatsvervangend voorzitter 

 Voorzitter legt concept jaarplanning van vergaderdata en – onderwerpen voor 
tijdens de eerste vergadering van een schooljaar 

 Voorzitter bespreekt het strategisch plan, het strategisch jaarplan, de kadernota, het 
schoolplan, het schooljaarplan, het (school)jaarverslag en de 
managementrapportages met de commissie en de directie 

 Voorzitter bespreekt met de commissie en de directie de jaarlijkse evaluatie van de 
commissie en de omgang van de commissie met de directie 

 Voorzitter bespreekt met de commissie en de directie eventuele wijzigingsvoorstellen 
op het reglement voor de OAC  

 Voorzitter legt het concept jaarverslag van de OAC voor aan de commissie 
 
Taken secretaris of plaatsvervangend secretaris 

 Secretaris legt een concept jaarplanning van vergaderdata en – onderwerpen voor 
aan de voorzitter. Deze jaarplanning kan afgeleid worden van de cyclus van planning 
en control, zie bijlage bij reglement 

 Secretaris formuleert, verzendt en archiveert de schriftelijke adviezen van de 
commissie aan de directie 
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 Secretaris formuleert, verzendt en archiveert de schriftelijke voorstellen van de 
commissie ten aanzien van bestemming van de bijdrage van de ‘vrienden van’ aan 
de directie 

 Secretaris formuleert, verzendt en archiveert schriftelijke voorstellen ten aanzien van 
wijziging van het reglement voor de OAC 

 Secretaris formuleert, verzendt en archiveert het (concept)jaarverslag van de OAC 
 Secretaris informeert alle ouders betreffende het vastgestelde jaarverslag 
 Secretaris ontvangt, verspreidt binnen de commissie en archiveert het strategisch 

plan, het strategisch jaarplan, de kadernota, het schoolplan, het schooljaarplan, het 
(school)jaarverslag en de managementrapportages 

 
 
6. Profielschets leden OAC 
Ten behoeve van werving van nieuwe leden van de OAC kan gebruik gemaakt worden van een 
profielschets. Onderstaand profielschets is bedoeld voor de OAC als geheel. 
Alle kandidaten zijn ouder/verzorger van een of meerdere kinderen op school en onderschrijven de 
grondslag en het doel van de Stichting CBO Dongeradeel.  
 
De OAC:  

 heeft affiniteit met het primair onderwijs;  
 is in staat de beleidsuitvoering procesmatig te toetsen aan de uitgangspunten van 

participatief besturen en educatief partnerschap; 
 beschikt over kennis en vaardigheden om de directie gevraagd of ongevraagd te 

adviseren ten zijn aanzien van (specifieke aspecten van) het opstellen, uitvoeren of 
evalueren van beleidsplannen; 

 is in staat om de eigen informatievoorziening efficiënt en effectief te organiseren; 

 

7.  Samenstelling eerste OAC 
Voor de eerste OAC betekent dit het volgende: 
 

Rol in OAC Naam Aandachtsgebied Op voordracht 
van1: 

Aftredend d.d. 

Voorzitter     

Plv voorzitter     

Secretaris     

Plv secretaris     

Commissielid     

 
 

De directeur neemt het initiatief tot het samenstellen van de eerste OAC in overleg met het team, de 
mr en schoolcommissie. 

 

 

  

                                                           
1 Eén commissielid is voorgedragen door de oudervereniging, één commissielid is voorgedragen door de 
MR
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8. Transitie schoolcommissie naar OAC 
 

Voor de transitie van schoolcommissie naar OAC zal een bepaalde tijdsduur nodig zijn.  
Onderstaande checklist geeft een opsomming van activiteiten die in het kader van de  transitie 
minimaal ondernomen wordt. Per school kan aangetekend worden wanneer deze activiteiten 
uitgevoerd worden. Per school kan er ook een aanvulling gepleegd worden op de te ondernemen 
activiteit i.v.m. de transitie. 
 

Activiteit Wie? Wanneer? 

 

Vacant stelling van vacatures in OAC 
 

Directeur April 

Overleg over verdeling van 

aandachtsgebieden binnen de OAC 
 

OAC  

Wijze van communicatie (naar personeel, 

ouders, lokale gemeenschap) van de 
transitie bespreken met directie. 

Vormgeven aan deze communicatie 
 

OAC  

Aanpassen tekst in schoolgids 

 

Directeur Juni 

Inventariseren van over te dragen lopende 

zaken, opnemen met directeur 

 

Sc juni 
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Reglement ouderadviescommissie 
 

Algemeen 

 
Artikel 1. Besturingsfilosofie “participatief besturen” 

Er zijn twee sturingsniveaus binnen de Stichting: de school en de Stichting als geheel.  
Directeuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en leggen  

hierover verantwoording af aan het College van Bestuur.  
De Stichting heeft “participatief besturen” als besturingsfilosofie. Dit betekent dat elke  

school binnen door de Stichting vastgestelde kaders de ruimte heeft een eigen  

onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen, in constante dialoog  
met alle betrokkenen in en rondom de school. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

die daarmee samenhangen zijn zo laag mogelijk binnen de organisatie gelegd. Daarmee  
wordt het beleidsvormend vermogen van de scholen versterkt en hebben deze eenheden  

een optimale eigen beslissingsruimte om zelf vorm te geven aan hun eigen lokale  

situatie. 
Dankzij deze besturingsfilosofie ontwikkelen de scholen een relatieve autonomie. Het  

College van Bestuur ondersteunt en faciliteert dit proces. 
 

Artikel 2. Betrokkenheidmodel “educatief partnerschap” 
Visie van de Stichting op Educatief partnerschap: Wederzijdse betrokkenheid van ouders en school 

teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling van het kind. 

Educatief partnerschap is één van de waarborgen voor betrokkenheid van ouders en  
andere betrokkenen bij de school. School en ouders hebben een collectief doel. Samen  

bepalen zij op welk wijze de school en de ouders op elkaar worden betrokken. Zij vormen  
een gemeenschap waarvan alle leden de doelen over vorming, opvoeding en identiteit  

delen. De rol die daarin voor de ouders met name weggelegd is, ligt op het gebied van de 

kwaliteit van het onderwijs, de onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit van  
de school, en niet op de beheersmatige aspecten binnen (de leiding van de) school. 

 
Doel, taken, samenstelling en werkwijze ouderadviescommissie  

 

Artikel 3. Doel van de ouderadviescommissie 
De ouderadviescommissie (hierna te noemen “commissie”) is de schoolnabije geleding  

die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm 
en inhoud door een adviserende rol richting de directeur van de school aangaande de  

(meer jaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen: 
 Onderwijs 

 Opvoeding 

 De onderwijskundige identiteit van de school  

 De levensbeschouwelijke identiteit van de school 

 

Voorts signaleert de commissie operationele knelpunten en draagt oplossingen aan. 

 
Artikel 4. Taken ouderadviescommissie 

Taken van de commissie zijn de volgende: 
1. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over vraagstukken 

met betrekking tot onderwijs. 

2. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over vraagstukken 
met betrekking tot opvoeding. 

3. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over vraagstukken 
met betrekking tot de onderwijskundige identiteit van de school. 

4. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over vraagstukken 
met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit van de school. 

5. De commissie participeert in de planning- en control cyclus (= ‘de financiële huishouding’) 

en heeft een structurele rol in de totstandkoming, de ten uitvoerlegging en de evaluatie 
van het schoolbeleid. 

6. De commissie geeft advies aan de directeur over het schoolplan, het schooljaarplan, de 
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managementrapportages en het schooljaarverslag. 
7. De commissie heeft de mogelijkheid om bij de directeur oplossingen aan te dragen voor 

de door haar gesignaleerde operationele knelpunten op de school.   

8. De commissie kan de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren over actuele 
ontwikkelingen die spelen binnen de school. 

9. Alle bovengenoemde adviezen worden schriftelijk vastgelegd, niet nadat vastgesteld is dat 
het advies door een meerderheid van de commissieleden gedeeld wordt. 

 
Artikel 5. Samenstelling en werkwijze 

a. De commissie bestaat uit minimaal 5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen 

op de betreffende school. Alle leden onderschrijven doel, grondslag van de Stichting en niet 
zijnde een partner van een van de leden. 

 
b. Bij de samenstelling van de commissie worden de volgende beginselen in acht genomen: 

o één zetel wordt ingevuld op voordracht van het team; 

o één zetel wordt ingevuld op voordracht van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad, niet zijnde een personeelslid; 

o voor de overige zetels worden kandidaten op basis van coöptatie (een systeem waarbij 
leden van de commissie zelf nieuwe leden kiezen of aanwijzen) benoemd,  

o door de commissie, op grond van betrokkenheid bij en affiniteit met het onderwijs in 
het algemeen en de school in het bijzonder.  

o er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de ouderpopulatie. 

 
c.  Commissieleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar, volgens een op te stellen 

rooster van aftreden. Als datum van aftreden geldt 1 augustus. Een aftredend commissielid is 
terstond voor maximaal één periode van vier jaar herbenoembaar. Jaarlijks treden niet meer 

dan twee leden af. 

 
d. De voorzitter of de secretaris van de commissie stelt de commissie, de oudervereniging, (of 

bij diens afwezigheid de ouderraad) en/of de medezeggenschapsraad ten minste drie 
maanden vóór het tijdstip waarop in een vacature volgens het rooster van aftreden moet 

worden voorzien, van de vacature op de hoogte (in geval het hun vertegenwoordiging 

betreft). Minstens één maand vóór deze datum wordt de voordracht van de kandidaat 
respectievelijk kandidaten aan de voorzitter bekend gemaakt. Deze voordracht wordt 

vervolgens op de eerstvolgende commissievergadering behandeld. 
Bij een tussentijdse vacature stelt de commissie de in bovengenoemde geledingen binnen 

veertien dagen na het ontstaan daarvan, van de vacature op de hoogte (in geval het hun 
geleding betreft). Binnen drie weken nadat deze geledingen van de vacature op de hoogte is 

gekomen, doen de leden hun voordracht aan de voorzitter toekomen. De OAC kiest een nieuw 

lid op basis van coöptatie. 
 

e.  De commissie kiest uit zijn midden een voorzitter en een algemeen adjunct, die de 
voorzitter kan vervangen. 

De commissie kiest uit zijn midden een secretaris en een algemeen adjunct, die de secretaris 

kan vervangen 
 

f.  De voorzitter, bij diens belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger, vertegenwoordigt de 
commissie tezamen met de secretaris.  

De voorzitter bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de vergaderingen in overleg met de 
secretaris, met wie hij tevens in ontwerp de agenda opmaakt. 

De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie en tekent met de secretaris de notulen, 

nadat deze door de commissie zijn vastgesteld.  
 

g.  De secretaris, bij diens belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger, vertegenwoordigt de 
commissie tezamen met de voorzitter.  

De secretaris schrijft op last van de voorzitter de vergaderingen van de commissie uit. 

De secretaris bereidt de vergaderingen voor in overleg c.q. in samenwerking met de 
voorzitter. 
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De ingekomen stukken worden door de secretaris op de commissievergadering overlegd en 
desgewenst voorgelezen. 

De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de besluitenlijst.  

De secretaris ziet toe op de naleving van het door de commissie opgestelde rooster van 
aftreden van de commissieleden. 

 
h.  De commissie vergadert periodiek, minimaal vijf  maal per jaar met de directeur.  

De voorzitter en secretaris stellen in overleg met de directeur een jaarplanning op.  
 

Artikel 6. Financiële bijdrage 

Iedere school krijgt de bijdrage van de oud leden van de vereniging van de school 
toebedeeld.  

De bijdrage van de ‘vrienden van’ is geoormerkt per school. De commissie is bevoegd aan de 
directie  

voorstellen te doen voor de bestemming van deze gelden. 

De directie kan vergezeld met het schriftelijk advies van de OAC  een voorstel indienen  
bij het college van bestuur, die hier een  beslissing neemt. 

 
Artikel 7. Verantwoording door ouderadviescommissie 

1. De commissie verantwoordt haar activiteiten in het schooljaarverslag. 
2. Jaarlijks evalueert de commissie haar functioneren en het functioneren van de  

afzonderlijke leden en de samenwerking met de directeur.  

 
Artikel 8. Gedragsregels leden van de ouderadviescommissie 

De leden van de commissie: 
a. zijn, voor zo ver mogelijk, verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning 

opgenomen activiteiten van de commissie; 

b. zijn geheel onafhankelijk (zonder last of ruggespraak); 
c. hebben geen zitting in de medezeggenschapsraad; 

d. zijn niet tevens personeelslid; 
e. hebben geen zitting in de Raad van Toezicht; 

f. zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis 

is gekomen. Deze geheimhouding eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap 
van de commissie; 

g. doen opgave van hun nevenfuncties indien deze een relatie hebben met de Stichting;  
h. doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de directeur of College 

van Bestuur, tenzij op verzoek van, dan wel na overleg met de voorzitter die het 
aanspreekpunt van de commissie is. De voorzitter doet geen publieke uitspraken over 

het beleid en de besluiten van de directeur of College van Bestuur, tenzij de directeur of 

het College hem hiertoe uitnodigt.  
 

Artikel 9. Informatievoorziening tussen ouderadviescommissie en directeur 
De directeur is gehouden om aan de commissie alle inlichtingen te verstrekken waarvan  

in redelijkheid aangenomen kan worden dat deze noodzakelijk of wenselijk is voor een  

goed functioneren van de commissie. Deze informatievoorziening krijgt vorm en inhoud  
op een in onderling overleg -tussen commissie en directeur- te bepalen wijze. 

 
Artikel 10. Besluitvorming en verantwoording 

De directeur kan advies vragen aan de commissie. 
o De directeur legt een voorgenomen besluit voor aan de OAC. 

o De OAC geeft onderbouwd advies aan de directeur 

o De directeur legt vervolgens het voorgenomen besluit schriftelijk voor aan de MR, 
tezamen met het onderbouwde advies van de OAC. 

o De MR adviseert vervolgens aan de directeur 
 

Mocht in dit proces de directeur tegen alle adviezen in toch anders besluiten dan de  

meerderheid heeft geadviseerd, dan dient de directeur het besluit, vergezeld van de  
adviezen ter toetsing voor te leggen aan het College van Bestuur. 
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Artikel 11. Wijziging reglement  

Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden aangevuld en gewijzigd, op voorstel 

van het College van Bestuur. De OAC is bevoegd via de directeur voorstellen te doen tot het 
wijzigen of aanvullen van dit reglement. Dit voorstel wordt  aan het College van Bestuur 

aangeboden. 
 

 


