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Beste leden van de Ouderraad,
De afgelopen jaren hebben wij (een afvaardiging van de OR en ikzelf) meerdere malen
gesproken over de organisatie van de Ouderraad, en de formele verantwoordelijkheden
van met name de financiële middelen. Een en ander heeft ertoe geleid dat ik het
voornemen heb om de ‘ouderraad’ te laten overgaan in een ‘activiteitencommissie’ (AC).
Op 11 juni jl. heeft de OMR ingestemd met dit besluit. In deze brief wil ik e.e.a. verder toelichten.
Graag wil ik jullie uitnodigen voor een mondelinge toelichting van deze brief op dinsdag 25 juni, 13:30 uur.
De Ark omarmt ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. We waarderen de inzet van vrijwillige ouders enorm, en
werken graag samen om de leerlingen een fijne en leerzame schooltijd te bezorgen. Dankzij de vrijwillige inzet van
ouders kunnen we activiteiten doen die zonder hulp niet mogelijk zijn. De vorm en werkwijze van de ouderraad past
ons echter niet meer, in verband met privacyregels en duidelijkheid rond (wettelijk vastgelegde)
verantwoordelijkheden.
Wat zijn de argumenten om te veranderen?
Hieronder schets ik enkele kaders, de huidige werkwijze en de nieuwe werkwijze.
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Regelgeving ‘zegt’: Activiteiten die tijdens schooltijd plaatsvinden, vallen onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag (op de school: de directeur) …
Huidige werkwijze: Activiteiten die plaats vinden tijdens schooltijd worden besproken. Momenteel is
hierover goed overleg. Inhoudelijk is in het verleden wel eens discussie geweest, en is er (bij ‘wisseling van
de wacht’) risico dat dit weer gebeurt. Wie bepaalt hoe een feest eruit gaat zien, wat de bestemming van de
schoolreis is, etc? De verantwoordelijkheid is soms onduidelijk gebleken.
Nieuwe werkwijze: Teamleden en AC-leden zijn samen betrokken bij het vormgeven van de activiteiten.
Wanneer een commissie niet unaniem kan besluiten, beslist de directeur van de school. Op deze wijze is er
wél betrokkenheid, en ligt de verantwoordelijkheid waar die hoort.
Regelgeving: ... de directeur moet daarom de hoogte van de bijdrage én de besteding van de bijdrage
vaststellen, en vraagt hierop instemming aan de OMR.
Huidige werkwijze: Op dit moment stelt de OR de hoogte van de bijdrage vast. De directie heeft het
instemmingsverzoek namens de OR geformaliseerd, en de OMR stemt in met het bedrag. De begroting
(besteding van de bijdrage) wordt door de OR opgesteld. De directie is hierbij niet betrokken. Wettelijk
gezien is niet de OR maar de directie verantwoordelijk voor beide.
In de nieuwe werkwijze wil ik in de uitvoering wezenlijk niet veel veranderen, maar wel de wettelijke
verantwoordelijkheid graag duidelijk neerzetten. Daarom de volgende knip:
o Hoogte van de bijdrage: Directie stelt (op basis van hierna genoemde begroting en op basis van
historische gegevens) de hoogte van de bijdrage vast en vraagt hierop instemming aan de OMR.
(Voor 2019/2020 blijven de bedragen gelijk aan 2018/2019).
o Besteding van de bijdrage: Commissies (van leerkrachten en AC-leden) dienen een begroting voor
de activiteit in. (Als basis kan het budget dat de afgelopen jaren is gehanteerd worden gebruikt.)
o De ‘penningmeester’ van de AC stelt samen met de directie de complete begroting van het ACbudget vast, en stelt vast of de commissies kunnen rekenen op aangevraagd budget.
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Regelgeving: Bijdragen die worden geïnd namens de school, vallen onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag, en zouden daarom onder de accountantscontrole van het bevoegd gezag moeten
plaatsvinden.
Huidige werkwijze: De geïnde bedragen staan nu op een bankrekening op naam van één van de ouders / de
ouderraad. Er is geen controle door de accountant van het bevoegd gezag.
Nieuwe werkwijze: De geïnde bedragen komen (en blijven) op de rekening van het bevoegd gezag,
gekoppeld aan de school. De accountant heeft hiermee zicht op inkomsten en uitgaven.
De bedragen komen op een apart boeknummer. Niet-uitgegeven geld gaat mee naar het volgende boekjaar.
Dit geld wordt niet gebruikt voor een tekort op andere posten dan die bedoeld zijn voor de AC.
Regelgeving: In het kader van de privacywetgeving (AVG) is het onwenselijk dat ouders van elkaar weten wie
wel/niet een bijdrage heeft overgemaakt. Dit zou niet inzichtelijk moeten zijn voor andere ouders van de
school.
Huidige werkwijze: Inmiddels worden de ouderbijdragen centraal geïnd via WIS Collect, in beheer van
Stichting Fedra. De geïnde bedragen worden overgemaakt naar de rekening van de OR.
Nieuwe werkwijze: De geïnde bedragen (WIS Collect/Fedra) komen op de rekening van school te staan. Zie
vorige punt.
Tot slot; De term ouderraad is verwarrend.
De term ouderraad wekt de suggestie dat deze groep mensen formele zeggenschap heeft. Hoewel we de
betrokkenheid en inbreng zeer waarderen, is medezeggenschap is echter formeel geregeld via de MR,
waarin overigens ook ouders betrokken zijn.
De naam activiteitencommissie is een veelgebruikte term die beter de lading dekt van wat de vrijwillige
ouders nu doen en blijven doen.

Met bovenstaande hoop ik helder uiteen gezet te hebben wat de aanleiding is geweest voor het genomen besluit.
Hieronder schets ik hoe De Ark de activiteitencommissie wil vormgeven.

Hoe wil De Ark de activiteitencommissie (AC) organiseren?
- Voorafgaand aan een schooljaar bepaalt het team van De Ark, in het werkverdelingsplan en de jaarplanning,
welke activiteiten passen in het schooljaar, welke er in het nieuwe schooljaar worden georganiseerd.
- Als onderdeel van het werkverdelingsplan worden teamleden gekoppeld aan bepaalde activiteiten. Zij
vormen, samen met ouders, per activiteit een commissie.
- Een commissie bestaat dan uit één of meerdere teamleden en één of meerdere vrijwillige ouders. Hiermee
wordt de input van ouders omarmd en m.i. vergroot. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders
uitgenodigd zich op te geven voor commissies.
- Commissies werken nauw samen met de stamgroepouders die praktische zaken uit handen kunnen nemen.
Een stamgroepouder kan ook beide taken op zich nemen. (Als er meer ouders zijn, dan juichen we toe dat
taken worden verdeeld. Zo zijn er immers meer ouders betrokken bij de school.)
- Alle ouders uit de diverse commissies vormen samen de ‘activiteitencommissie’ van een schooljaar. Hierdoor
zal een grotere, mogelijk meer wisselende, groep ouders betrokken zijn bij de activiteiten.
- Er wordt een informele penningmeester gekozen*, die de directie ondersteunt bij het opstellen van de
begroting voor de activiteiten, schoolreisje(s), schoolverlaterskamp en schoolverlatersavond. De directie
stelt op basis van de begroting (en van de historische in- en uitgaven) de hoogte van de ouderbijdrage vast,
en vraagt hierop instemming aan de OMR.
o De ouderbijdrage blijft vooralsnog bestaan uit twee delen:
§ Activiteiten (vrijwillig)
§ Schoolreisje/schoolverlaterskamp (vrijwillig, niet vrijblijvend)
- Uit de groep ouders wordt een woordvoerder* gekozen die als contactpersoon tussen de leden van de
activiteitencommissie en directie kan optreden. (* Mijn wens is dat Irene en Masha dit voorlopig willen
blijven doen.)
Samenvattend voorzie ik een grotere betrokkenheid van ouders, zowel in aantal als inhoudelijk. Ik hoop dat de
ouders die nu in de ouderraad zitten, zich willen en gaan opgeven voor de diverse commissies.
Planning en praktische gevolgen:
- De omvorming tot AC wordt gedaan per ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020. Ouders worden voor
de zomervakantie van 2019 geïnformeerd.
- Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden ouders nogmaals geïnformeerd over de AC en worden zij
uitgenodigd zich op te geven voor commissies (dan samen met de vraag wie stamgroepouder zouden willen
zijn, en welke praktische zaken zij zouden willen doen). Bij over-inschrijving maakt de leerkracht een keuze
of wordt er geloot.
- De huidige jaarbegroting van de OR dient als basis voor 2019-2020. Directie bespreekt deze met de huidige
(hopelijk aanblijvende) penningmeester, stelt eventueel samen bij, vraagt instemming aan de OMR.
Verder:
- Het ‘doorsluizen’ van de via WIS Collect geïnde ouderbijdragen naar de huidige rekening van de ouderraad
wordt per einde schooljaar (uiterlijk 31-7-2019) stopgezet.
- De eventuele overgebleven gelden vanuit de geïnde ouderbijdragen en een eventueel opgebouwd reserve
worden uiterlijk 1-8-2019 overgemaakt naar de bestuursrekening van Fedra / De Ark, en worden geboekt op
de daarvoor bestemde posten.
- De boekhouding van de huidige OR-rekening wordt voor het einde van het schooljaar overgedragen aan de
directie van De Ark.
- De huidige bankrekening van de OR wordt opgeheven. Bewijsstukken worden overgedragen aan de directie
van De Ark.
Ik hoop dat ik jullie, via deze uitgebreide brief, helder heb geïnformeerd over de achtergrond van mijn besluit. Ik
nodig jullie nogmaals uit voor een mondelinge toelichting op dinsdag 25 juni, 13:30 uur.
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken voor jullie trouwe inzet, en hoop ik dat jullie je, ook in deze nieuwe vorm, willen
blijven inzetten. Samen. Voor onze kinderen.
Met vriendelijke groet,
Benjamin Pel
Directeur De Ark, Heemskerk.

