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Reglement van het ouderpanel van de Nicolaas Beetsschool 
 
 
Doel: 
Het ouderpanel fungeert als luisterend oor, denktank en klankbord voor de school(directeur).  De 
leden van het  ouderpanel hebben een signalerende rol voor wat er leeft onder de ouders en 
leerlingen. Hierdoor krijg je in het ouderpanel een  zo divers mogelijke afspiegeling van wat er leeft in 
en om de school.  
In het Ouderpanel wordt gesproken over onderwerpen die vanuit school of vanuit de ouders worden 
ingebracht en betreffen met name het praktische reilen en zeilen van de school. Er wordt niet 
gesproken over leerlingen of leerkrachten. Punten die naar voren komen tijdens de vergadering met 
het ouderpanel worden meegenomen naar de teamvergadering en eventueel naar de MR 
vergadering. 
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meepraten en meebeslissen over het beleid van 
de school.  De MR functioneert conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs. 

 
Samenstelling Ouderpanel: 

 Het ouderpanel bestaat uit ouders die elk één van de groepen vertegenwoordigen en de 
directeur. 

 De zittingsduur van ouders is maximaal 3 jaar. 

 Procedure samenstelling: 

- Bij de laatste ouderpanelvergadering van het schooljaar wordt vastgesteld welke plekken 
vacant zijn 

- Zodra de nieuwe groepsindeling bekend is (aan het einde van het schooljaar) komt er 
een oproep in de nieuwsbrief voor nieuwe ouders voor het ouderpanel. De taak van het 
ouderpanel wordt toegelicht, ouders worden uitgenodigd zich te melden bij het 
ouderpanellid van de groep.  

- Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de oproep herhaald.  

- Op de informatie-avond voor ouders worden ouders geïnformeerd over het ouderpanel 
en de vacante plekken. 

- Bij meerdere kandidaten voor één groep, besluiten de kandidaten in onderling overleg 
wie van hen zich bij het ouderpanel voegt. 

- Indien er zich geen kandidaten aanmelden voor een groep zullen leden van het 
ouderpanel gericht ouders hiervoor vragen. 

- Na de groepsavond is de samenstelling van het nieuwe ouderpanel bekend. 

- Ouders worden via de nieuwsbrief en de website geïnformeerd over de nieuwe 
samenstelling van het ouderpanel. 

- De verantwoordelijkheid voor werving voor en bezetting van het ouderpanel ligt bij de 
ouders in het ouderpanel.  

 
Vergadering: 

 Het ouderpanel vergadert 4 keer per jaar op van te voren geplande data 

 De directeur is voorzitter. Hij/ zij maakt de agenda en leidt het overleg 

 Ook ouders kunnen agendapunten indienen 



 Eén van de ouders is notulist. Van elk bespreekpunt wordt het vervolg, advies of actiepunt 
vastgesteld en genotuleerd. 

 De directeur informeert het team. 

 De notulen worden bekend gemaakt via de website en met een link in de weekbrief ouders 
opgenomen. 
 

 Op de eerste vergadering van het schooljaar worden afspraken gemaakt over de 
taakverdeling. 

 
Taken: 

 Het ouderpanel geeft advies of denkt mee over onderwerpen ingebracht door de directeur 

 Als ouderpanellid breng je onderwerpen in die bij ouders of kinderen van je groep leven en 
met name gaan over het praktische reilen en zeilen van school. 

 Als ouderpanellid raadpleeg je op verzoek over specifieke onderwerpen de achterban van 
ouders van de groep die je vertegenwoordigt. Je brengt in de panelvergadering de 
verschillende standpunten in; 

 Indien nodig informeren de ouderpanelleden na afloop rechtstreeks één of meerdere ouders 
over specifieke inhouden  

 
 
Communicatie: 

 Het huishoudelijk reglement is beschikbaar op de website 

 De leden van het van het ouderpanel worden met voornaam en groep vermeld op de website 

 Op de website staat informatie over het ouderpanel 

 Voorafgaande aan het overleg worden agendapunten ingezameld door de ouders van het 
ouderpanel en door de directeur wordt een agenda opgesteld. Deze wordt aan de leden van 
het ouderpanel gemaild. 

 Indien van toepassing communiceert de directeur aan de ouderpanelleden de voortgang op 
actiepunten uit het vorige overleg. 

 Na het overleg worden relevante actiepunten vermeld in de nieuwsbrief en wordt verwezen 
naar de notulen op de website. 
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