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Regeling Ouderraad (OR ) TTS Groningen 
 
 

De leiding van de TTS Groningen hecht er waarde aan om, net als ongeveer 85% van de Basis- en VO 

scholen in NL, een Ouderraad (OR) te hebben. Ouders beleven de school vanuit een ander perspectief en 

zij kunnen over specifieke deskundigheden beschikken. Daar kan de school van profiteren. 

 

Positie en functie Ouderraad: 
 

De OR is een formeel overlegorgaan en bedoeld om in wisselwerking met de schoolleiding en eventueel 

andere betrokkenen een bijdrage te leveren aan een positieve beleidsontwikkeling en aan de gang van 

zaken op deze school. 

De leiding is in principe het aanspreekpunt van de OR en omgekeerd 

(tweerichtingsklankbordcommunicatie). Deze wisselwerking, maar ook de hieronder genoemde 

rechten en plichten vereisen de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de leiding bij de OR 

bijeenkomsten. De teamleider van de TTS is daarin een vaste factor.  

 
Taakomschrijving (en rechten) Ouderraad 

 

• De OR adviseert, vervult een brugfunctie en is actief betrokken. 
• De OR geeft gevraagd en/of ongevraagd advies aan de leiding omtrent beleidsveranderingen, 

ontwikkelingen, problemen die betrekking kunnen hebben op het onderwijs en het functioneren 

van de school. 

• Een advies van de OR is voor de schoolleiding niet bindend, maar bij het nemen (door de leiding) 

van een afwijkende beslissing heeft de OR het recht om uitleg.  

• De leden van de OR gaan vertrouwelijk om met voor de school vertrouwelijke informatie. 

• De OR vertegenwoordigt alle ouders van leerlingen van de school en behoort hen te informeren 
over de gang van zaken van de OR en waar nodig hun mening over het een en ander indien mogelijk 
te inventariseren.  

• De stukken/notulen  van de ouderraad zijn openbaar en mogen door een ieder die daarom vraagt 
ingezien/opgevraagd worden.  

• De vergaderingen van de OR kunnen bijgewoond worden door ouders van leerlingen van de 

TTS (graag vooraf aanmelden).  

• In overleg met de teamleider van de TTS worden de algemene (informatieve) ouderavonden 
afgesproken. Dit wat  betreft inhoud en frequentie. De OR heeft het recht om tijdig geïnformeerd te 
worden over de diverse onderdelen van het beleid van de school, ontwikkelingen daarin en 
eventuele voornemens tot veranderingen. 

• De OR heeft het recht om in de gelegenheid te worden gesteld eigen standpunten in te nemen 

en van daaruit adviezen bij de schoolleiding in te dienen over te nemen beleidsbeslissingen c.q. 

veranderingen. 

• De OR heeft het recht contact te onderhouden met de centrale MR van de TTS en eventueel via de 

MR het  schoolbestuur te adviseren. 

• De OR heeft het recht praktische ondersteuning te krijgen die nodig is bij de uitvoering van OR 

plichten c.q. taken (b.v. een vergaderruimte en administratieve ondersteuning bij schriftelijke of 

digitale communicatie van de OR met de rest van ouders). 

• De OR heeft het recht om per elke nieuwe zittingstermijn een eigen voorzitter te kiezen 

(vergaderingsleider en coördinerende en aanspreekpuntfunctie) en de frequentie, data, tijden en 

agenda van de eigen bijeenkomsten te bepalen. 

• De OR heeft het recht om een eigen communicatieplek en e-mailadres van de OR op de site van de 
school te hebben. 
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Nb. 1. In (de vergaderingen van) de Ouderraad worden geen individuele problemen of conflicten 

van personeel, leerkrachten, leerlingen en/of ouders besproken.  

Nb. 2. Ouders kunnen met vragen, opmerkingen terecht bij de OR via het emailadres of door 

een van de leden persoonlijk te benaderen.  

 

Samenstelling OR: 
 

• De OR bestaat uit ouders van leerlingen die op de TTS Groningen hun onderwijs volgen. 

• Het aantal ouders OR leden is minimaal 4 en maximaal 8 leden. 

• De zittingstermijn van OR leden is minimaal twee jaar vanaf de datum van aanvang. 

• Jaarlijks worden ouders door de OR en de schoolleiding uitgenodigd om aan  de OR deel te 

nemen.  

• Bij nieuwe aanmelding van ouders wordt voor de samenstelling gestreefd naar een zo evenredig 

mogelijke vertegenwoordiging van de  diverse schoolonderdelen (VMBO, Havo, VWO, onder- en 

bovenbouw). 

• Bij voldoende aanmelding van nieuwe ouders voor het benodigde maximum aantal, krijgen 

nieuwe aanmelders voorrang.  
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