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1. Inleiding en aanleiding
Het Reglement Schooladviescommissie versie 0.4, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen
Bestuur d.d. 11 november 2004 van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de
Gemeente Kollumerland c.a. is verouderd en behoeft aanpassing.
2. Schooladviescommissie
Gezien het aloude adagium van het bijzonder onderwijs “de school aan de ouders” vindt het bestuur
het belangrijk dat ouderbetrokkenheid bij de eigen school blijft gewaarborgd.

Daartoe is een schooladviescommissie ingesteld uit ouders, die de directeur bij het te voeren
schoolbeleid adviseren en lid zijn van de vereniging,. Waar mogelijk en wenselijk wordt de MR met de
Schooladviescommissie geïntegreerd.
3. Reglement voor de schooladviescommissie
De reglementering van bedoeld overleg wordt vastgelegd in een zgn rompreglement: alleen die zaken
die van algemeen en verenigingsbreed belang zijn worden gereglementeerd, de overige afspraken
kunnen per school worden vastgelegd.
4. Functie Schooladviescommissie (SAC)
De SAC fungeert als klankbord voor de schoolleider over de identiteit en kwaliteit van de school.
Daarnaast ondersteunt de SAC de schoolleider bij het beheer van de school, te denken valt hierbij aan
eventueel onderhoud en activiteiten. De Schooladviescommissie kan gevraagd en ongevraagd advies
geven aan de schoolleider over alle zaken die de school aangaan.
De schoolleider heeft in deze commissie een informerende, luisterende en adviserende rol.

2

CONCEPT REGLEMENT VERSIE 2014 0.1
Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
a) vereniging:
VCBO Kollumerland c.a.
b) bestuur:
Het bestuur van de onder a. genoemde vereniging
c) leden-ouders:
Zij die op grond van de statuten van de vereniging als
lid zijn toegelaten
d) algemene directie:
De algemene directie die door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur en binnen en voor het onderwijs
vastgestelde grenzen is belast met de dagelijkse leiding
van de vereniging
e) schoolleiding:
De schooldirecteur die verantwoordelijk is voor de
dagelijkse leiding aan de school als bedoeld in artikel 29
WPO
f) statuten en huishoudelijk reglement: De Statuten en het Huishoudelijk reglement van de onder
a. genoemde vereniging
g) reglement Medezeggenschapsraad: Het reglement medezeggenschapsraad VCBO 2014.
Artikel 2
Instelling schooladviescommissie
1. Aan elke school van de vereniging is een schooladviescommissie ingesteld die de
schoolleiding gevraagd en ongevraagd adviseert.
Artikel 3
Samenstelling schooladviescommissie
1. De schooladviescommissie bestaat uit leden-ouders.
2. De schooladviescommissie bestaat minimaal uit 4 leden.
3. Bij voorkeur beschikt de schooladviescommissie over deskundigheid op het gebied van
onderwijs, financiën, huisvesting en PR.
Artikel 4
Toetreden schooladviescommissie
1. Toetreden tot lid van de schooladviescommissie geschiedt doorgaans via een oproep in een
Nieuwsbrief of nadat de persoon rechtstreeks is gevraagd.
2. De leden van een schooladviescommissie worden op voordracht van de zittende ouders
benoemd.
3. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn daarna nog eenmaal
herkiesbaar.
4. Het periodiek aftreden geschiedt volgens een door de schooladviescommissie vast te stellen
rooster.
Artikel 5
Schooladviescommissie
1. De besprekingen met de schooladviescommissie staan onder voorzitterschap van de
schoolleiding.
2. De schooladviescommissie vergadert minimaal vijf keer per jaar.
3. De schoolleiding voert namens het bevoegd gezag het overleg met de medezeggenschapsraad en combineert dit overleg waar mogelijk met de besprekingen in de schooladviescommissie.
4. De schooladviescommissie vergadert minimaal één keer per jaar met het bestuur. De
schoolleiding is hierbij aanwezig.
5. De schoolleiding kan voorafgaande aan de bespreking van een onderwerp de leden van de
schooladviescommissie een tijdelijke geheimhouding opleggen.
6. De schooladviescommissie kan beroep, met betrekking tot de werkwijze van de schoolleiding,
aantekenen bij de algemeen directeur. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de
schoolleiding.
Artikel 6
Financiën
1. Jaarlijks tijdens de ouderavond legt de schoolleiding verantwoording af aan de ouders voor de
besteding van de door de ouders bijeengebrachte middelen.
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2.

Jaarlijks tijdens de ouderavond geeft de schoolleiding informatie over de exploitatie van de
school. Controle geschiedt door een kascommissie.

Artikel 7
Ouderavond
1. Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding een ouderavond
georganiseerd.
2. Tijdens de ouderavond legt de schoolleiding verantwoording af aan de ouders aangaande het
gevoerde beleid en het te voeren beleid.
3. Tijdens de ouderavond wordt de besteding van de ouderbijdragen verantwoord.
Artikel 8
Ouderwerkgroep
1. De schoolleiding kan ten behoeve van de uitvoering van diverse schoolactiviteiten één of
meerdere ouderwerkgroepen instellen.
2. Deze ouderwerkgroepen vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
Artikel 9
Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Dit reglement wordt door het bestuur vastgesteld en gewijzigd
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