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Artikel 1- Oudervereniging (OV)
1.1 Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Oudervereniging van de locatie Han Fortmann van het Trinitas
College. De vereniging is gevestigd in Heerhugowaard.
1.2 Doel
1. De vereniging stelt zicht ten doel:
a. De samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel met
betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in
verband met de school te bevorderen;
b. de vereniging heeft niet tot doel het maken van winst ter verdeling onder de leden.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken:
a. Door bij de ouders kennis en inzicht op het gebied van het onderwijs en hierdoor
hun betrokkenheid bij de school te bevorderen. Dit doet de vereniging door
bijvoorbeeld het geven van schriftelijke informatie, het houden van ouderavonden,
het instellen van commissies en/of werkgroepen en het organiseren van activiteiten
die het onderwijs en het welzijn van de leerlingen bevorderen;
b. door te functioneren als geleding ouders van de school als bedoeld in de Wet
Medezeggenschap op scholen;
c. door medewerking te verlenen aan goed functioneren van de
medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet Medezeggenschap op scholen;
d. participatie van de ouders/verzorgers/voogden binnen de onderwijsinstelling te
bevorderen;
e. door bij het schoolbestuur en/of het personeel namens de ouders op te treden in
overleg over algemene onderwijsproblemen en meer in het bijzonder over
vraagstukken die de school raken;
f. door alle andere wettelijke geoorloofde middelen.
1.3 Verenigingsjaar en boekjaar
Het verenigingsjaar en boekjaar vallen samen met het schooljaar.
1.4 Leden
Alle ouders, verzorgers of voogden van leerlingen ingeschreven bij de school worden als lid van
de vereniging toegelaten.
1.5 Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de oudervereniging eindigt:
a. Door opzegging van het lid;
b. door opzegging namens de vereniging door de ouderraad;
c. als het laatste kind van de ouders, verzorgers of voogden de school verlaat;
d. door ontzetting. Ontzetting wordt door de ouderraad uitgesproken en kan alleen
wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De betrokkene wordt zo
snel mogelijk schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld van het besluit.
Betrokkene kan binnen twee maanden na verzending van het besluit in beroep bij de
schooldirectie van de locatie Han Fortmann van het Trinitas College. Hangende het
beroep is het lid geschorst;
e. door overlijden.
2. Opzegging van het lidmaatschap kan zonder opzeggingstermijn.
3. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat
een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is
bekend geworden of medegedeeld. Het besluit is dan niet op hem van toepassing.
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Artikel 2- Ouderraad (OR)
2.1 Ouderraad
De ouderraad is het bestuur van de vereniging. De ouderraad bestaat uit tenminste vijf en ten
hoogste elf leden. De leden van de ouderraad worden door de ledenvergadering van de
vereniging gekozen uit de zich beschikbaar gestelde leden.
2.2 Zittingsduur
De algemene zittingsduur is drie jaar. Van de leden treedt jaarlijks een deel af. Aftredende
leden zijn herkiesbaar tenzij zij negen jaar ononderbroken lid van de ouderraad zijn geweest.
2.3 Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt:
a. Door een e-mail aan de secretaris van de ouderraad van het besluit om te stoppen als
ouderraadslid;
b. op het moment van periodiek aftreden, indien het kind van het ouderraadslid geen
leerling van het Han Fortmann college meer is;
c. op het moment van periodiek aftreden, tenzij het ouderraadslid wordt herkozen;
d. door ontslag door de ouderraad;
e. door overlijden.
2.4 Verkiezingen
1. Verkiezingen van leden van de ouderraad vinden plaats op de eerste ledenvergadering
na aanvang van het nieuwe schooljaar.
2. Elk lid van de oudervereniging heeft het recht zicht tot een week voor de in lid 1
bedoelde vergadering kandidaat te stellen. Het kandidaat stellen kan schriftelijk of via
een e-mail aan de secretaris van de ouderraad.
3. De ouderraad stelt uiterlijk twee weken voor de datum van de verkiezingen de leden
van de komende verkiezingen op de hoogte door middel van een e-mail, waarin voor
elke vacature kandidaten kunnen worden voorgedragen.
2.5 Tussentijdse verkiezingen
Indien het aantal in functie zijnde leden van de ouderraad is gedaald onder het minimum
genoemd in artikel 2.1 blijft de ouderraad bevoegd en zal de ouderraad door tussentijdse
verkiezingen worden aangevuld, tenzij de daling zich drie maanden of korter voordoet voor de
jaarlijkse ledenvergadering. Met betrekking tot tussentijdse verkiezingen is artikel 2.4 lid 2 en
3 van toepassing.
2.6 Wet Medezeggenschap op scholen
1. De ouderraad vervult de functie van ouderraad van de school als bedoeld in de
Wet Medezeggenschap op scholen, voor zover deze wet dit toelaat.
2. De ouderraad wijst de personen aan die in het schoolbestuur de plaatsen zullen
bezetten die krachtens de statuten van het schoolbestuur aan de ouders zijn
toegewezen.
3. De ouderraad kan de vereniging doen vertegenwoordigen binnen de Nederlandse
Oudervereniging Katholiek Onderwijs.
2.7 Vergaderfrequentie
1. De ouderraad vergadert ten minste vier keer per verenigingsjaar maar ook als de
voorzitter dit wenselijk vindt of wanneer ten minste drie leden van de ouderraad dit
verzoeken bij de voorzitter.
2. Ouders, geen ouderraadsleden, die zitting hebben in de medezeggenschapsraad en het
bestuur/toezicht van de onderwijsinstelling kunnen voor de ouderraadvergadering
worden uitgenodigd. Zij kunnen het woord voeren en hebben een adviserende stem.
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Artikel 3- Dagelijks Bestuur (DB)
3.1 Dagelijks bestuur
De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, zij
vormen samen het dagelijks bestuur.
3.2 Vergaderfrequentie
Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak de voorzitter, de secretaris of de penningmeester dit
wenselijk vindt.
3.3 Vertegenwoordiging en bevoegdheden
1. De ouderraad vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders
voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan de voorzitter
samen met een ander lid van het dagelijks bestuur.
2. De ouderraad is niet bevoegd tot rechtshandelingen, die de vereniging financiële
verplichtingen opleggen, welke de grenzen overschrijden, vastgelegd in de jaarlijkse
begroting, tenzij de ouderraad door de ledenvergadering daartoe speciaal is
gemachtigd.
3. De ouderraad is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, en ook niet tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een derde verbindt, tenzij de ledenvergadering hiertoe besluit.

Artikel 4- Ledenvergadering
1. De jaarlijkse ledenvergadering wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar gehouden. De leden worden uitgenodigd middels
gebruik van het (online)communicatie portaal dat de onderwijsinstelling ter beschikking
heeft gesteld, uiterlijk vier weken voor de ledenvergadering. De stukken genoemd in lid
2 worden uiterlijk vijftien dagen voor de ledenvergadering op de website geplaatst.
2. Op de ledenvergadering komen aan de orde:
a. Het jaarverslag waarin de ouderraad rekening en verantwoording aflegt over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, wat inhoudt de balans en de winst en
verliesrekening;
b. het jaarplan van de vereniging voor het lopende boekjaar;
c. de vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar;
d. indien nodig verkiezingen van leden van de ouderraad;
e. verlening van decharge door de leden aan het dagelijks bestuur.
3. De ouderraad roept de ledenvergadering bijeen zo vaak de ouderraad dit wenselijk
vindt of wanneer de ouderraad daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste drie en dertig procent van de leden is de
ouderraad verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn niet
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt
gegeven dan kunnen verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop de
ouderraad de ledenvergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen anderen dan
bestuursleden belasten met het leiden van de vergadering en het opstellen van de
notulen.
5. In de ledenvergadering brengen de leden ieder één stem uit.

Artikel 5- Besluitvorming
1. De ledenvergadering, de ouderraad en het dagelijkse bestuur nemen in de vergadering
besluiten bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Stemming over zaken
gebeurt in regel mondeling. Stemming over personen gebeurt op aangeven van de
voorzitter schriftelijk danwel mondeling. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet
uitgebracht beschouwd.
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2. Voor het geval bij verkiezingen van personen niemand de gewone meerderheid krijgt,
wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen hadden. Als
meerdere personen evenveel stemmen krijgen dan wordt door loting beslist welke twee
personen voor herstemming in aanmerking komen.
3. Ingeval van schriftelijke stemming benoemt de voorzitter in de ledenvergadering een
stembureau van ten minste twee personen met als taak de stemmen te tellen.
4. De ouderraad en het dagelijks bestuur kunnen geen besluiten nemen als niet meer dan
de helft van het aantal leden van de ouderraad of het dagelijks bestuur bij de
vergadering aanwezig is.
5. Van besluitvorming wordt melding gemaakt in de notulen van de betreffende
vergadering.

Artikel 6- Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. De jaarlijkse ouderbijdrage per leerling welke in de jaarlijkse ledenvergadering wordt
bepaald;
b. bijdragen van het schoolbestuur;
c. subsidies;
d. schenkingen en andere baten.

Artikel 7- Wijziging van de statuten
De statuten kunnen worden gewijzigd op een ledenvergadering. Voorstellen moeten uiterlijk vijftien
dagen voor de vergadering middels gebruik van het communicatie portaal dat de
onderwijsinstelling ter beschikking heeft gesteld aan de leden ter kennis worden gebracht.
Wijzigingen hebben twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen nodig.

Artikel 8- Slotbepalingen
8.1 Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering.
Het voorstel met gronden moet uiterlijk vier weken voor de vergadering middels gebruik
van het (online)communicatie portaal dat de onderwijsinstelling ter beschikking heeft
gesteld aan de leden ter kennis worden gebracht. De ontbinding heeft een meerderheid van
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen nodig met een minimum quorum van tien
procent van het totaal aantal leden van de vereniging.
2. De vereffening van het vermogen van de vereniging na ontbinding van de vereniging
gebeurt door de ouderraad. Het bij de ontbinding nog aanwezig batig saldo wordt door de
ouderraad bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel
van de vereniging.
8.2 Huishoudelijk reglement
De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijke reglement
mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten. In geval het huishoudelijk
reglement bepalingen bevat die strijdig zijn met de statuten dan gelden de bepalingen uit de
statuten.
8.3 onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist de
ouderraad.
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