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Voor het mbo geldt sinds 1 maart 2010 de Wet medezeggenschap educatie en 
beroepsonderwijs. Scholengemeenschappen waarin voortgezet onderwijs en 
mbo verenigd zijn, dienen ook een ouderraad te hebben.
In de Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs zijn de bevoegdheden 
van ouderraad niet vastgelegd. Daarom heeft het bestuur van SintLucas 
ervoor gekozen de bevoegdheden van de oudergeleiding van de MR uit de Wet 
medezeggenschap op scholen (geldend voor vo-scholen) als leidraad te gebruiken 
voor de bevoegdheden van de ouderraad vmbo. Deze bevoegdheden zijn 
opgenomen in artikel 11 en 12 van dit reglement.

INLEIDING
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Artikel 1
1. Aan SintLucas is een ouderraad vmbo verbonden. De ouderraad vmbo 

wordt rechtstreeks door en uit de ouders van het vmbo gekozen volgens de 
bepalingen van dit reglement.

2. Eén keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen het College van Bestuur 
en de ouderraad vmbo. 

3. In de overige overleggen en de onderlinge contacten wordt het College van 
Bestuur vertegenwoordigd door de teamleiders vmbo.

SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR 

Artikel 2
1. De ouderraad vmbo bestaat uit 4-10 leden.
2. De ouderraad vmbo kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
3.  De voorzitter, of bij diens verhindering de door de ouderraad vmbo 

aangewezen plaatsvervanger, vertegenwoordigt de ouderraad vmbo in rechte.

Artikel 3
1. De leden van de ouderraad vmbo worden benoemd voor een  periode van 

twee jaar.Een lid van de ouderraad vmbo treedt na zijn zittingsperiode af en is 
terstond herkiesbaar.

2. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of 
verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij/zij is 
aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.

3. De leden van de ouderraad vmbo kunnen hun lidmaatschap beëindigen. Zij 
geven hiervan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de ouderraad vmbo en 
aan de teamleiders vmbo.

4. Het lidmaatschap van de ouderraad vmbo eindigt wanneer zijn/haar kind het 
vmbo van SintLucas verlaat/zijn studie beëindigt.

5. Uit eenzelfde gezin kan niet meer dan één persoon lid zijn van de ouderraad 
vmbo.

REGLEMENT

VERKIEZINGEN 

Artikel 4
1. De organisatie van de verkiezingen ligt bij de ouderraad vmbo.
2. De ouderraad vmbo bepaalt de datum van de verkiezingen, alsmede de 

tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. Zij stelt de teamleiders 
vmbo en de ouders in kennis van deze tijdstippen.

3. Zij die op de dag van de kandidaatstelling ouder zijn, zijn kiesgerechtigd en 
verkiesbaar tot lid van de ouderraad vmbo.

4. De ouderraad vmbo stelt zes weken voor de datum van de verkiezingen 
een lijst vast van de perso- nen die kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. De 
ouderraad vmbo maakt deze lijst aan de ouders bekend onder vermelding  
van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor 
gestelde termijn.

5. Indien uit de ouders niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels zijn in de 
ouderraad vmbo vin- den er geen verkiezingen plaats en worden de gestelde 
kandidaten geacht te zijn gekozen.

6. De ouderraad vmbo stelt de teamleiders vmbo, de ouders en de betrokken 
kandidaten van de in het eerste lid genoemde situatie tijdig vóór de 
verkiezingsdatum in kennis.

7. De verkiezingen vinden plaats bij geheime, schriftelijke stemming.
8. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels 

zijn in de ouderraad vmbo. Op een kandidaat kan slechts één stem worden 
uitgebracht.

9. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn 
stembiljet een ander zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor 
ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen.

10. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen 
op zich hebben ver- enigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer 
kandidaten zijn, die een gelijk aantal stem- men op zich verenigd hebben, 
beslist tussen hen het lot.
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11. De ouderraad vmbo stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze 
schriftelijk bekend aan alle betrokkenen.

12. In geval van een tussentijdse vacature wijst de ouderraad vmbo tot opvolger 
van het betrokken lid aan de kandidaat die blijkens de vastgestelde uitslag, 
bedoeld in het vorige lid, daarvoor als eerste in aanmerking komt.

13. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. 
De ouderraad vmbo doet van deze aanwijzing mededeling aan de teamleiders 
vmbo, de ouders en de betrokken kandidaat.

14. Indien er geen opvolger is, als bedoeld in lid 12 van dit artikel, wordt de 
vacature niet opgevuld.

WERKWIJZE EN SECRETARIAAT VAN DE OUDERRAAD VMBO 

Artikel 5
1. De ouderraad vmbo komt in vergadering bijeen:
2. op verzoek van de voorzitter;
3. op gemotiveerd verzoek van ten minste twee leden.
4. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op 

verzoek van leden van de ouderraad vmbo wordt gehouden binnen 14 dagen 
nadat hun verzoek daartoe bij de voorzitter is ingekomen.

5. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of een door de ouderraad vmbo 
aangewezen plaatsvervanger.

6. De bijeenroeping geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, niet later 
dan zeven dagen voor de vergadering.

7. Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de helft of meer van de leden 
van de ouderraad vmbo aanwezig zijn.

8. Bij ontstentenis van de voorzitter kiest de ouderraad vmbo uit de aanwezige 
leden een voorzitter voor de vergadering.

9. Alle vergaderingen van de ouderraad vmbo zijn openbaar tenzij de 
teamleiders vmbo verzoeken om een vertrouwelijke bijeenkomst.

Artikel 6
1. De voorzitter of een door de ouderraad vmbo aangewezen plaatsvervanger 

stelt voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de ouderraad vmbo 
kan verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen.

2. De voorzitter of een door de ouderraad vmbo aangewezen plaatsvervanger 
brengt de agenda ter kennis van de leden van de ouderraad vmbo, alsmede 
van de teamleiders vmbo en bevordert, zoveel als in zijn vermogen ligt, dat 
de ouders van de agenda kunnen kennisnemen. Behoudens in spoedei- sende 
gevallen geschiedt de bekendmaking van de agenda niet later dan zeven dagen 
voor de verga- dering van de ouderraad vmbo.

Artikel 7
1. De ouderraad vmbo beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Voor de 

bepaling of aan dit voor- schrift wordt voldaan, tellen de blanco stemmen niet 
mee.

2. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd.
3. Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door de ouderraad vmbo te 

nemen besluit wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan 
de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen.

Artikel 8
1. Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de ouderraad vmbo maakt de 

secretaris daarvan een verslag en zendt hij dit in concept toe aan de leden.
2. De leden hebben de mogelijkheid – bij voorkeur gemotiveerd – bezwaar te 

maken tegen de inhoud van het verslag.
3. De ouderraad vmbo beslist over de inhoud van het verslag en stelt het vast in 

zijn eerstvolgende ver- gadering.
4. De secretaris maakt het verslag bekend aan de teamleiders en medewerkers 

van SintLucas.
5. Het aan de medewerkers van SintLucas bekend te maken verslag bevat geen 

gegevens waaromtrent ingevolge artikel 20 van de WOR (geheimhouding) 
moet worden betracht.
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Artikel 9
1. De voorzitter of een door de ouderraad vmbo aangewezen plaatsvervanger 

maakt jaarlijks vóór 1 juni een verslag op van de werkzaamheden van de 
ouderraad vmbo in het afgelopen jaar.

2. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de ouderraad vmbo.
3. De voorzitter of een door de ouderraad vmbo aangewezen plaatsvervanger 

maakt het jaarverslag na de goedkeuring van de ouderraad vmbo bekend  
aan alle medewerkers van SintLucas en aan alle ouders.

Artikel 10
1. De leden van de ouderraad vmbo zijn gehouden tot geheimhouding van 

informatie, waarvan de geheimhouding nadrukkelijk is opgelegd of waarvan  
zij het vertrouwelijk karakter zouden moeten begrijpen. 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN

Artikel 11 Advies bevoegdheden
De ouderraad vmbo wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te  
brengen over de volgende onderwerpen: 

a. gevolgen voor ouders en leerlingen bij inkrimping, uitbreiding of andere 
wijziging van de werkzaamheden van de instelling.

b. verandering van de grondslag van de instelling.
c. wijziging van de plaats waar de instelling haar werkzaamheden uitoefent.
d. klachtenregeling, regeling op het gebied van de behandeling van klachten  

(van leerlingen/ouders).
e. werkomstandigheden en voorzieningen voor leerlingen (denk aan milieu  

en veiligheid).
f. het beleid met betrekking tot de intake- en aannameprocedure.
g. de rol van leerlingen bij de interne kwaliteitszorg en zelfevaluatie.
h. ondersteuningsprofiel in het kader van passend onderwijs.

Artikel 12 Instemmingsbevoegdheden
1. Het College van Bestuur behoeft de instemming van de ouderraad vmbo voor elk 

door haar voorgenomen besluit met betrekking tot volgende onderwerpen:
a. het medezeggenschapsstatuut.
b. het reglement voor de ouderraad vmbo.
c. het leerlingenstatuut en de huisregels voor leerlingen.
d. het beleid met betrekking tot toelating, schorsing en verwijdering 

(schoolgids).
e. de wijze van vastleggen van studievorderingen van deelnemers en in 

dat verband het beleid met betrekking tot bescherming van de privacy 
(schoolgids).

f. de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor zover 
deze de leerlingen betreffen (schoolgids).

g. de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouder- of studenten/leerlingen 
bijdrage, alsmede de wijze waarop deze bijdrage tussen studenten/
leerlingen en bevoegd gezag wordt overeengekomen (het SintLucasfonds).

h. de invulling van de onderwijstijd c.q. vakantieplanning (vmbo).
i. buitenschoolse activiteiten (grote terugkerende activiteiten zoals Parijs, 

Internationale reizen en Gala).
j. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de 

bescherming van persoonsgegevens van leerlingen en ouders.
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2. Het College van Bestuur legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ouderraad 
vmbo voor. Zij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het 
besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit voor de leerlingen/ouders te 
verwachten zal hebben. De ouderraad vmbo beslist niet nadat over de  
betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd. Na het 
overleg deelt de ouderraad vmbo zo spoedig mogelijk schriftelijk en met  
redenen omkleed zijn beslissing aan het College van Bestuur mee. Na de 
beslissing van de ouderraad vmbo deelt het College van Bestuur zo spoedig 
mogelijk schriftelijk aan de ouderraad vmbo mee welk besluit hij heeft  
genomen en met ingang van welke datum zij dat besluit zal uitvoeren.

3. Heeft het College van Bestuur voor het voorgenomen besluit geen instemming 
van de ouderraad vmbo verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming 
vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, 
indien de beslissing van de ouderraad vmbo om geen instemming te geven 
onredelijk is, of het voorgenomen besluit van het College van Bestuur gevergd 
wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of 
bedrijfssociale redenen.

4. Een besluit als bedoeld in het tweede lid, genomen zonder de instemming van 
de ouderraad vmbo of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien 
de ouderraad vmbo tegenover het College van Bestuur schriftelijk een beroep 
op de nietigheid heeft gedaan. De ouderraad vmbo kan slechts een beroep op 
de nietigheid doen binnen een maand nadat het College van Bestuur hem zijn 
besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, 
hetzij - bij gebreke van deze mededeling - de ouderraad vmbo is gebleken dat 
de het College van Bestuur uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

5. De ouderraad vmbo kan de kantonrechter verzoeken het College van Bestuur  
te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering  
of toepassing van een nietig besluit als be- doeld in het vierde lid. Het College 
van Bestuur kan de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ouderraad 
vmbo ten onrechte een beroep heeft gedaan op nietigheid als bedoeld in het 
vierde lid.

VOORZIENINGEN OUDERRAAD VMBO

Artikel 13
1. Het College van Bestuur staat de ouderraad vmbo het gebruik toe van de 

voorzieningen, waarover het kan beschikken en die de ouderraad vmbo voor de 
vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

2. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van 
de ouderraad vmbo, scholingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van 
het College van Bestuur.

3. De redelijkerwijs noodzakelijke kosten van het raadplegen van een deskundige 
en van het voeren van rechtsgedingen door de ouderraad vmbo komen slechts 
ten laste van het College van Bestuur indien het College van Bestuur vooraf in 
kennis is gesteld van de te maken kosten.

SLOTBEPALING

Artikel 14
Het College van Bestuur legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan 
de ouderraad vmbo en vice versa. Het College van Bestuur stelt het gewijzigde 
reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de 
instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de ouderraad 
vmbo heeft verworven.

Ondertekening

namens het bevoegd gezag:

 d.d.:

namens de ouderraad vmbo:

 d.d.:
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