Statuten van de Katholieke Oudervereniging

Artikel 1
a.
b.
c.
d.

Scholen: Basisschool St. Jozef in Noordhoek
Ouders: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen van de scholen
Wet: De wet medezeggenschap onderwijs
Medezeggenschapsraad: De medezeggenschapsraad van de scholen, als bedoeld in de wet

Artikel 2
De vereniging is op 3 maart 1970 voor onbepaalde tijd opgericht. Zij draagt de naam Katholieke
Oudervereniging St. Jozefschool en is gevestigd te Noordhoek, en is als afdeling aangesloten bij de
Nederlandse Katholieke Oudervereniging.
Doel
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen zulks
met het oog op de verantwoordelijkheid van de ouders voor dat deel van de opvoeding, dat op
school wordt gegeven. Zij zal daarbij handelen volgens de algemene richtlijnen voor het katholiek
onderwijs, die op grond van gemeenschappelijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn
vastgelegd.
Middelen
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken:
a. Door bij de ouders kennis en inzicht op het gebied van onderwijs en mede daardoor hun
daadwerkelijke betrokkenheid bij de school van hun kinderen te bevorderen, zulks in het
bijzonder door het houden van klasse- en ouderavonden, het instellen van werkgroepen, het
voeren van acties ten behoeve van de eigen school en het organiseren van activiteiten die
strekken tot bevordering van de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de
leerlingen.
b. door waar nodig of gewenst medewerking te verlenen aan de totstandkoming en goede
functionering van de afvaarding van de medezeggenschapsraad.
c. Door, voor zover daarmee niet wordt getreden in de bevoegdheid der onder b. bedoelde
medezeggenschapsraad, bij het schoolbestuur en/of bij de onderwijsgevenden namens de
ouders op te treden in het overleg over algemene onderwijsproblemen en meer in het
bijzonder over vraagstukken die de school raakt waaraan de vereniging is verbonden.
d. Door te functioneren als afdeling van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging en in haar
hoofdafdelingen mee te werken aan de verwerkelijking van de doelstellingen van de
Nederlandse Katholieke Oudervereniging.
e. Door alle andere wettelijke geoorloofde middelen.

Verenigingsjaar
Artikel 5
Het verenigingsjaar valt samen met het schooljaar.

Leden
Artikel 6
Alle ouders van leerlingen ingeschreven bij de school waaraan de vereniging is verbonden, worden
geacht daarvan lid te zijn.

Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt
a. Door schriftelijke opzegging
b. Zodra de ouder geen kind meer heeft dat de school bezoekt.
Ouders, wier kinderen de school hebben verlaten, kunnen op verzoek van het bestuur der
oudervereniging nog ten hoogste twee jaar lid van de oudervereniging blijven, wanneer zij
gedurende het laatste voorafgaande jaar een bestuursfunctie of een vertegenwoordigende
functie, in opdracht van het bestuur hebben bekleed.
Artikel 8
Leden van het schoolbestuur of van het onderwijzend personeel, verbonden aan de school waaraan
de vereniging werkzaam is, alsmede personen die uit hoofde van deskundigheid of anderszins
daarvoor naar het oordeel van het bestuur der vereniging in aanmerking komen, kunnen door het
bestuur tot het buitengewoon lidmaatschap van de vereniging worden uitgenodigd. Zij hebben een
adviserende stem.
Bestuur
Artikel 9
Het bestuur, bestaande uit ten minste vijf leden, wordt door de ledenvergadering gekozen uit de
gewone leden. De leden kiezen de voorzitter. Daarbij wordt er naar gestreefd, dat het bestuur in zijn
samenstelling representatief kan worden geacht voor de oudervereniging in heel haar
verscheidenheid. De leden van de medezeggenschapsraad kunnen vrijblijvend zitting nemen in het
bestuur van de oudervereniging.

Artikel 10

Een bestuurslid heeft zitting voor de tijd van 3 jaar. Elk jaar treedt 1/3 van de bestuursleden volgens
een door het bestuur bij huishoudelijk reglement op te stellen rooster af. Aftredende bestuursleden
zijn meteen herkiesbaar.
Artikel 11
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden
b. Door schriftelijke mededeling aan de secretaris van het bestuur van het besluit te bedanken
als bestuurslid
c. Op het moment van periodiek aftreden
d. Bij het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
e. Een royement van een bestuurslid kan alleen geschieden op besluit van de ledenvergadering
Artikel 12
Indien het aantal bestuursleden is gedaald onder het minimum, genoemd in artikel 9 zal het bestuur
door tussentijdse verkiezingen worden aangevuld, tenzij de daling zich voordoen drie maanden, of
later, voor aanvang van het nieuwe schooljaar.
Artikel13
a. Verkiezingen van bestuursleden vindt plaats op de eerste ledenvergadering na aanvang van
het nieuwe schooljaar
b. Het bestuur stelt uiterlijk twéé weken vóór de datum van de verkiezingen de leden van de
komende verkiezingen op de hoogte door middel van een circulaire, waarin voor elke
vacature één of meerdere kandidaten worden voorgedragen.

