
 

Reglement locatieraad binnen de vereniging voor Scholen met de Bijbel 

Alblasserwaard 

 

 

De school: CBS De Zaaier Wijngaarden 

 

BEGRIPSBEPALINGEN 

In dit reglement wordt verstaan onder:  

Vereniging:   De Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard.  

Leden:    De leden van de vereniging, zoals bedoeld in afdeling B van de statuten 

Raad van toezicht Het in het kader van de scheiding van bestuur en toezicht met toezicht 

belaste orgaan. 

College van bestuur Het in het kader van de scheiding tussen bestuur en toezicht met besturen 

belaste orgaan.  

School:    Iedere van de vereniging uitgaande school.  

Statuten:   De statuten van de vereniging.  

Ledenvergadering:  De algemene vergadering van de vereniging.  

Lokale vergadering:   De leden van de vereniging die gelabeld zijn aan een bepaalde locatie 

(school). 

 

Artikel 1  INLEIDING 

In de statuten van de Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard is voor iedere van de 

vereniging uitgaande scholen gesteld dat een locatieraad aanwezig moet zijn. Deze locatieraad vormt 

een onmisbare schakel tussen het bevoegd gezag van de vereniging en de bij de locatie betrokken 

(pleeg)ouders, voogden en aan de locatie gelabelde leden van de vereniging.  

 

Artikel 2  DOELSTELLING 

Het doel van de locatieraad is het bewaken van de couleur locale van de school. Met couleur locale 

wordt met name gedacht aan de moeilijk benoembare verschillen die er zijn tussen de verschillende 

scholen in de vereniging die echter wel de uitstraling/ kleur/ manier van omgang met elkaar, kortweg 

de identiteit van de school, bepalen.  

 

Artikel 3  SAMENSTELLING LOCATIERAAD 

1) De locatieraad bestaat uit 3-5 personen die lid zijn van de vereniging.  

2) De bepalingen van artikel 38 lid 2 van de statuten zijn van toepassing op leden van de 

locatieraad. Leden van de locatieraad kunnen niet zijn: 

a) Personen die in dienst zijn van de vereniging 



b) Leden van een medezeggenschapsraad van de school 

c) Leden van de Raad van Toezicht 

3) Leden van de locatieraad zijn onbezoldigd 

 

 

 

Artikel  4  BENOEMING 

1) De benoeming van een lid van de locatieraad geschiedt uit een door de locatieraad op te 

maken bindende voordracht van ten minste één persoon. 

2) Een lid van de locatieraad wordt verkozen door de jaarlijkse lokale vergadering. Is er geen 

voordracht opgemaakt dan is de lokale vergadering vrij in haar keuze. 

3) Eén lid van de locatieraad neemt zitting namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente 

te Wijngaarden. Dit lid wordt voorgedragen door de kerkenraad 

4) De leden van de locatieraad hebben een zittingstermijn van 3 jaar en treden af volgens een 

door de locatieraad op te maken rooster. De aftredende is direct en maximaal eenmaal 

herkiesbaar. 

5) De leden van de locatieraad zijn ouders van kinderen op CBS de Zaaier. 

6) Van elke wijziging in de samenstelling van de locatieraad, wordt door de locatieraad 

onverwijld melding gedaan aan het College van bestuur en de Raad van toezicht van de 

vereniging. De Raad van toezicht bekrachtigt (conform artikel 38 lid 2 van de statuten) de 

benoeming van leden van de locatieraad.  

 

Artikel  5 FUNCTIEVERDELING, VERGADERINGEN LOCATIERAAD 

1) De locatieraad wijst uit zijn midden aan een voorzitter, secretaris en zo nodig een 

plaatsvervanger voor elk van hen aan. 

2) Van het verhandelde in elke vergadering van de locatieraad wordt door de secretaris of een door 

de voorzitter daartoe aangewezen persoon een verslag opgemaakt, dat door de vergadering van 

de locatieraad wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de 

betreffende vergadering ondertekend.  

3) De vergaderingen van de locatieraad worden gehouden op de plaats als bij de oproeping is 

bepaald. 

4) De locatieraad komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. Voorts worden vergaderingen 

gehouden, wanneer een van de leden van de locatieraad daartoe de oproeping doet.  

5) Voor iedere vergadering van de locatieraad worden de in functie zijnde leden van de locatieraad, 

de locatiedirecteur en (indien van toepassing) overige daartoe door de locatieraad geselecteerde 

personen uitgenodigd. De locatiedirecteur is, uitgezonderd bijzondere en vooraf kenbaar 

gemaakte omstandigheden, aanwezig bij de vergadering van de locatieraad.  

6) Informatie verstrekking: de locatieraad ontvangt desgevraagd van het  bestuur of van de 

locatiedirecteur alle stukken die zij nodig heeft om haar taken en bevoegdheden naar behoren 

uit te voeren. Hierbij worden in ieder geval verstrekt: 

a) benodigde gegevens voor haar taak binnen het benoemingsbeleid 
b) benodigde gegevens voor haar taak binnen het mobiliteitsbeleid 
c) alle informatie vanuit de school, andere verenigingen, stichtingen en stakeholders, maar met 

name van het bevoegd gezag die betrekking hebben op het doel van de locatieraad (artikel 
2). 

 



Artikel  6  BESLUITVORMING LOCATIERAAD 

1) Alle besluiten van de locatieraad worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen 

(de helft plus één).  

2) Bij staken van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

3) Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

4) Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

 

 

Artikel  7 TAKEN LOCATIERAAD 

De locatieraad heeft de taken en adviesbevoegdheden (zoals omschreven in artikel 39) van de 

statuten van de vereniging:  

1) Het bevorderen en in stand houden van de lokale eigenheid van de school waarmee deze 
raad verbonden is; het geven van advies op het niveau van de school waarmee deze raad 
verbonden is;  

2) Het, al dan niet samen met een of meerdere andere locatieraden, deelnemen aan een 
commissie ter werving van een of meerdere werknemers voor een school waarmee deze 
raad verbonden is of deze raden verbonden zijn;  

3) Het, indien daartoe uitgenodigd door de Raad van toezicht en al dan niet samen met een of 
meerdere andere locatieraden, doen van een voordracht voor een lid van de Raad van 
toezicht  

 

Artikel  8  BEVOEGDHEDEN LOCATIERAAD 

De locatieraad heeft de volgende bevoegdheden met het oog op bevordering en instandhouding van 

lokale eigenheid: 

1) Vervult een zwaarwegende adviserende rol in het benoemingsbeleid door deelname in de 

sollicitatiecommissie bij eerste benoemingen van onderwijsgevende personeelsleden voor de 

betreffende locatie.  

➢ Unanimiteit in de sollicitatiecommissie is gewenst voor benoeming.  

➢ Bij het niet bereiken van unanimiteit beslist het bestuur. 

2) Vervult een zwaarwegende adviserende rol bij totstandkoming en uitvoering van het 

mobiliteitsbeleid voor benoemingen van onderwijsgevende personeelsleden voor de betreffende 

locatie.  

➢ Als na gesprek een negatief advies wordt uitgebracht tegen plaatsing van leerkracht 

binnen het mobiliteitsbeleid weegt dit advies zwaar in de besluitvorming van het 

bestuur. 

3) Heeft adviesrecht bij alle zaken met betrekking tot lokale eigenheid en identiteit van de school. 

4) Heeft het recht tot het voordragen van namen voor een of meer leden voor de Raad van 

toezicht. Hiertoe zal de Raad van toezicht tijdig een verzoek indienen bij de locatieraden.  

5) Adviesrecht met betrekking tot een lokale identiteitsnota. 

 

Artikel 9 WIJZIGING REGLEMENT 

1) Onverminderd het hierna bepaalde in lid 3 is wijziging van dit reglement met uitzondering van dit 

artikel slechts mogelijk krachtens een in de lokale vergadering genomen besluit, tot welke 

vergadering is opgeroepen door de locatieraad met de mededeling, dat wijziging van het 

reglement Locatieraad zal worden voorgesteld.  



2) Wijzigingsvoorstellen voor het reglement worden voorafgaand aan de vaststelling door de lokale 

vergadering voorgelegd aan de raad van toezicht voor een kwaliteitstoets en vervolgens voor de 

lokale leden ter inzage gelegd op een hiervoor door de locatieraad aangewezen locatie.  

3) Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten op voorstel van de locatieraad of van ten 

minste een zodanig aantal leden van de lokale vergadering als bevoegd is tot het uitbrengen van 

vijf/tiende gedeelte der stemmen in een vergadering van de lokale vergadering. 

4) Wijziging van dit artikel is mogelijk krachtens een unaniem besluit van de lokale vergadering. 

 

 

 

Artikel 10 WERKWIJZE LOCATIERAAD 

Het uitvoering geven aan de in artikel 39 van de statuten genoemde taken wordt uitgewerkt met 

behulp van de volgende activiteiten: 

1) Regelmatig afleggen van bezoeken en gesprek met de locatiedirecteur over lokale eigenheid en 

identiteit om feeling te houden binnen de school  

2) Eenmaal per jaar, in samenspraak met de locatiedirecteur, organiseren van een lokale 

vergadering voor ouders en leden die een binding hebben met de school waarbij eventuele 

verkiezingen plaatsvinden voor de leden van de locatieraad in combinatie met een bijeenkomst 

over een identiteitsgebonden onderwerp.  

3) Aanwezigheid en medewerking aan vieringen en/of afscheidsavonden en/of 

speciale/gedenkwaardige gebeurtenissen binnen de school 

4) Overleg over lokale identiteit met verenigingen, stichtingen en stakeholders die een binding 

hebben met de school (overleg met kerken of andere verenigingen) 

Mogelijkheid tot het uitbrengen van advies met betrekking tot identiteitsgebonden schoolregels  

 

Artikel 11 SLOTBEPALINGEN 

1. Het reglement treedt niet eerder in werking dan nadat de Raad van toezicht haar 

goedkeuring heeft verleend aan dit reglement.  

 

Vastgesteld d.d. 6 december 2017 

De locatieraad van de school CBS De Zaaier Wijngaarden 

Voorzitter A.B. de Groot 

 


