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Dit reglement is bedoeld als aanvulling op en uitwerking van de statuten van Oudervereniging Basisschool De Luithorst, 
hierna te noemen de OV. Basisschool de Luithorst wordt tevens aangeduid als (de) school. 
 

1. Naam en Zetel 

De vereniging draagt de naam: Oudervereniging Basisschool De Luithorst.  
Gevestigd: Gildekamp 60-10 6545 LX Nijmegen.  
Dit adres wordt tevens als postadres voor de vereniging gebruikt.  
De Oudervereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 40145917. 
 

2. Doelen en uitvoering van de OV  

– Vergroting van de betrokkenheid van de ouders bij de school en het realiseren van invloed door de ouders op de 
gang van zaken in de school.  

– De bevordering van het organiseren van en deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten op en rondom school, 
door en voor leerlingen buiten het normale schoolprogramma.  

– De bestuursleden (actieve leden van het OV-overleg, m.n. klassenouders) vormen de verbinding tussen 
klassenouders onderling, van ouders met leerkrachten, en van ouders met werkgroepen. 

– De bestuursleden fungeren tevens als contactpersonen voor ouders, waardoor het gemakkelijker wordt om 
signalen af te geven naar de schoolleiding. Hiertoe kunnen de ouders ook gebruik maken van het e-mailadres, 
ov@deluithorst.nl van de OV.  

– Om bovengenoemde zaken te kunnen afstemmen, nodigt de OV de schoolleiding uit om bij iedere vergadering 
aanwezig te zijn. 

– Voor het contact met de Medezeggenschapsraad (MR) woont tenminste 1 (bestuurs-) lid van de OV de MR-
vergaderingen bij.  

– De OV biedt de agenda en goedgekeurde notulen aan ter plaatsing op de website van de school.  

– De OV stimuleert het vrijwilligerswerk door ouders, die hun expertise kunnen inzetten voor activiteiten t.b.v. 
school.  

– De OV onderhoudt contact met de leerlingen door in gesprek te gaan met de Leerlingenraad. 
 

3. Het lidmaatschap 

Tijdens het aanmeldingsgesprek op school worden ouders geïnformeerd over de OV, waarbij wordt vermeld dat 
ouders door het inschrijven van hun kind op school, automatisch lid worden van de OV; welke activiteiten er 
georganiseerd worden en welke contributie er wordt gevraagd. 
Het lidmaatschap eindigt indien het kind niet meer op school staat ingeschreven. Indien ouders ervoor kiezen de 
contributie niet te betalen, beëindigen zij daarmee feitelijk hun lidmaatschap van de OV. 
Als kinderen tussentijds de school verlaten, kunnen de ouders dit schriftelijk laten weten. Er is dan recht op teruggave 
van een deel van de ouderbijdrage, volgens de staffel genoemd in artikel 8. Indien nodig beslist het dagelijks bestuur 
over de teruggave. 
 

4. Het Verenigingsjaar  

 
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het boekjaar van de OV. Dit wil zeggen dat het verenigingsjaar loopt vanaf de 
eerste schooldag, tot en met de laatste schooldag van het betreffende schooljaar. 

 
5. Het OV-overleg en het Dagelijks Bestuur 

Uit alle ouders/verzorgers wordt een afvaardiging geworven die als bestuur van de OV optreedt en ‘OV-overleg’ wordt 



genoemd. Dit overleg bestaat m.n. uit klassenouders. Het aantal leden van dit overleg is minimaal gelijk aan het aantal 
klassen in dat schooljaar. Leden van het OV-overleg kunnen op ieder moment aantreden en hun lidmaatschap wordt 
bekrachtigd tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.  
Leden zijn in principe steeds herkiesbaar en kunnen lid blijven zolang men kinderen op school heeft.  
 

Het bestuur kiest uit haar midden een zogenoemd Dagelijks Bestuur dat bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en 
een Secretaris.  

– Het Dagelijks Bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen de kring van zijn bevoegdheid in haar gehele 
omvang te behartigen.  

– Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om zaken die geen uitstel dulden, op te pakken en dienaangaande een besluit te 
nemen, welke zij dan bij de eerst volgende reguliere vergadering rapporteren aan de leden van de vergadering.  

– Het Dagelijks Bestuur is tekenbevoegd en dit wordt als zodanig vastgelegd bij de KvK.  

– De Voorzitter en de Penningmeester zijn tekenbevoegd voor transacties van de bankrekening. 

– Indien de leden van het OV-overleg hiermee akkoord gaan, is een klein comité – bestaand uit het Dagelijks 
Bestuur, aangevuld met geïnteresseerde leden – bevoegd bestuurlijke zaken af te handelen. Hierbij valt de 
denken aan zaken rond contributies, reglementen, verplichtingen, bestuurlijke afspraken en het afhandelen van 
administratieve zaken. Dit comité doet van deze zaken openlijk verslag aan het OV-overleg. 

 

6. Werkgroepen  

Indien de school werkgroepen instelt die een beroep doen op de financiële middelen van de OV, dan wordt tenminste 
één bestuurslid/actief lid afgevaardigd naar deze werkgroepen; dit lid is verantwoordelijk voor de financiële 
afwikkeling en controle van de betreffende werkgroep. Actieve leden van de OV nemen ook deel aan andere 
werkgroepen die door de school worden ingesteld en waarbij ouderbetrokkenheid gewenst is. 
Heeft een werkgroep een terugkerend karakter dan wordt een, jaarlijks opnieuw te bepalen, financiële bijdrage 
toegekend die is opgenomen in de jaarlijkse begroting.  
 

7. Vergaderingen  

De vergaderingen van de OV worden onderverdeeld in de Algemene Ledenvergadering, verder te noemen ALV, en de 
reguliere vergaderingen, genoemd het OV-overleg.  
 
Algemene Ledenvergadering (ALV)  
Deze wordt 1x per schooljaar gehouden na aanvang van het nieuwe schooljaar, deze dient voor 1 oktober plaats te 
hebben gevonden.  

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden alle leden van de OV hiervoor schriftelijk uitgenodigd.  

Onderwerpen die worden behandeld tijdens de ALV zijn:  

– notulen vorige ALV 

– jaarverslag secretaris, aangevuld met de verslagen van de werkgroepen 

– financieel jaarverslag penningmeester  

– verslag kascontrolecommissie en décharge van de penningmeester  

– vaststellen hoogte ouderbijdrage en vaststellen begroting  

– bekrachtiging bestuur (OV-overleg) en (her)benoeming van leden van het Dagelijks Bestuur 
 
Reguliere vergadering (OV-overleg) 
– Uiterlijk direct na de ALV wordt de datum van de eerste reguliere vergadering vastgesteld.  
– Op de eerste vergadering wordt een vergaderrooster voor de rest van het jaar vastgesteld. Door het jaar heen 

wordt er minimaal 6 maal vergaderd over bestuurlijke zaken. 

– Het overleg over de afstemming van werkgroepen en zaken rondom klassenouders kan een lagere frequentie 
plaatsvinden.  Deze afstemming vindt plaats tijdens het reguliere OV-overleg. 

– Er kan een extra vergadering plaatsvinden als door minimaal 10% van de stemgerechtigde leden aan het bestuur 
van de OV een verzoek hiertoe gedaan wordt.  

– Alle vergaderingen zijn openbaar en worden op school gehouden.  

– Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die op de volgende vergadering worden behandeld en na 
goedkeuring op de website van de school worden geplaatst  

– Er wordt een voortschrijdende actielijst bijgehouden  

– Het bestuur heeft het recht om gedurende het schooljaar een aspirantlid aan het zittende Dagelijks Bestuur toe te 
voegen.  

 
Tijdens de laatste vergadering van het schooljaar wordt de bemensing van de kascontrolecommissie vastgesteld. Deze 
commissie controleert vóór de ALV de financiële administratie van de Penningmeester. Deze kascontrolecommissie 
commissie bestaat uit twee ouders/verzorgers die geen lid zijn van het bestuur van de OV.  



8. Ouderbijdrage / financiën  

Overweging:  
De overheid stelt zich op het standpunt dat de school met de subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen haar onderwijstaken moet kunnen verzorgen.  
Echter uit diverse onderzoeken is gebleken dat dit ontoereikend is en dat scholen zich genoodzaakt zien om een 
beroep te doen op ouders/verzorgers. Op klachten van het onderwijs reageert het ministerie tot onze spijt nog steeds 
onvoldoende, men volstaat met op te merken dat een ouderbijdrage alleen maar op vrijwillige basis gevraagd mag 
worden.  
 
Met de ouderbijdrage kunnen wij als OV de nodige financiële ondersteuning geven aan vieringen, feesten en 
activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen en die eraan bijdragen dat de kinderen een leuke tijd 
meemaken op school.  
Te denken valt aan: aankleding schoolplein, bibliotheek op school, viering van Sinterklaas, viering van het lustrum, het 
schoolreisje, een cadeautje na het fietsexamen, schoolkamp groep 8, Kerst, carnaval, Pasen, de jaarlijkse sportdag en 
de avond4daagse.  
– Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.  

– De OV streeft er naar om het niveau van de contributie zo stabiel en laag mogelijk te houden zonder tekort te 
doen aan de doelstellingen van de vereniging. 

– Het contributiegeld wordt besteed aan de realisering van bovenstaande activiteiten, waarbij altijd vooraf een 
budget aan werkgroepen ter beschikking wordt gesteld.  

– In beginsel wordt de contributie van elk schooljaar in dat schooljaar besteed en streeft de OV geen groeiend 
vermogen na. Wel is het gewenst een reserve aan te houden van maximaal € 5000,00  

– Indien een ouder/verzorger niet aan deze verplichting voldoet, kan dat betekenen dat een leerling van activiteiten 
die worden betaald uit de ouderbijdrage, zal worden uitgesloten. Wij zijn hier zeer terughoudend in en willen dit 
zo veel mogelijk voorkomen.  

– Na de ALV worden de facturen voor het lopende schooljaar verzonden. In de loop van het jaar wordt tweemaal 
een betalingsherinnering gestuurd voor de bijdragen die na het verstrijken van de betaaltermijn nog niet zijn 
betaald.  

– Ouders van kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, ontvangen een factuur voor het bedrag zoals 
genoemd in de onderstaande staffel.  

– Ouders van kinderen die in de loop van het schooljaar uitgeschreven worden, kunnen een gedeeltelijke teruggave 
ontvangen zoals genoemd in onderstaande staffel.  

– Ieder jaar wordt deze staffel – indien nodig – opnieuw vastgesteld. 
  
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de staffel als volgt: 

Datum bij inschrijving tussen deze data bij uitschrijving tussen deze data 
Begin schooljaar t/m 31-12 € 40 per kind € 10 per kind 

01-01 t/m 31-03 € 35 per kind € 30 per kind 

01-04 t/m schoolreisje € 30 per kind € 35 per kind 

 
Als ouders de bijdrage moeilijk ineens kunnen betalen, maar wel in termijnen, kunnen zij hierover afspraken maken 
met het bestuur via ov@deluithorst.nl. Ouders met een minimum inkomen kunnen voor het betalen van de 
ouderbijdrage een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Ouders doen deze aanvraag zelf. Als dit geen oplossing 
biedt en de financiële last wordt als te groot ervaren, dan kunnen ouders hierover contact opnemen met de 
schooldirecteur. In overleg wordt dan een oplossing gezocht.  
Bij al deze zaken wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met de privacy van de betreffende ouders en kinderen.  
 

9. Slotbepaling  

In alle gevallen waarin de Statuten en het Reglement van Oudervereniging Basisschool de Luithorst niet voorzien, 
beslist het Dagelijks Bestuur.  
 
Hernieuwd vastgesteld te Nijmegen, 24 september 2018 

mailto:ov@deluithorst.nl
http://www.leergeldnijmegen.nl/

