PROFIELSCHETS LID VAN DE LEDENRAAD
Wat is de ledenraad?
De leden worden binnen onze vereniging vertegenwoordigd door de ledenraad. Vergelijk het met de
gemeenteraad in je gemeente of met het parlement. Als lid van de ledenraad bewaak je dat de
schoolvereniging de belangen van haar leden en leerlingen optimaal behartigt. Dat doe je in nauw
overleg met het bestuur. De algemene vergadering wordt gevormd door de ledenraad en de
ledenraad benoemt ook de leden van het algemeen bestuur.
Taken en bevoegdheden ledenraad
Naast het bespreken van hoe de schoolvereniging invulling geeft aan haar missie en ambitie,
structureert de ledenraad ook de invloed van leden, de betrokkenheid van leden en de
maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging. Daarnaast heeft de ledenraad een aantal formele
taken en bevoegdheden:
•
•
•
•
•
•

voorbereiden, vaststellen of wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement;
vaststellen hoogte van de jaarlijkse verenigingsbijdrage;
benoemen, en zo nodig berispen, schorsen en ontslaan van leden van het algemeen
bestuur;
benoemen in functie van de voorzitter van het algemeen bestuur;
vaststellen identiteitsdocument;
ontbinden van de vereniging.

Samenstelling ledenraad
Om de ledenraad écht een vertegenwoordig van onze leden te laten zijn, borgen we dat in de
ledenraad zoveel mogelijk lokale scholen herkenbaar vertegenwoordigd zijn. De ledenraad bestaat
uit afgevaardigden die door en uit de leden zijn gekozen. Elke schoolraad heeft het recht om bij
twee leden voor de ledenraad aan te dragen. Leden van het verenigingsbestuur, van een
schooldirectie en van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en/of schoolraad kunnen
geen lid zijn van de ledenraad. In bijzondere gevallen kan een lid van de schoolraad tevens deel
uitmaken van de ledenraad, mits het betreffende lid van de schoolraad ook lid is van de vereniging.
In voorkomende gevallen beslist het algemeen bestuur. De leden van de ledenraad spreken en
stemmen, zowel in de ledenraad als in de algemene vergadering, zonder last of ruggespraak.
Aantal leden en zittingsduur
Het aantal leden van de ledenraad wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van
het verenigingsbestuur. De leden van de ledenraad worden telkens benoemd voor een periode van
ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treedt een/derde van de leden af volgens een door de ledenraad op te
maken rooster van aftreden .
Basiscriteria ledenraad en haar leden
De ledenraad oftewel het collectief van ledenraadsleden:
• onderschrijft de identiteit van de vereniging en bevordert/bewaakt de invulling van de identiteit
van de vereniging;

• is zichtbaar betrokken bij wat er leeft op de scholen, in de maatschappij en is toegankelijk en
aanspreekbaar voor leden en hun omgeving;
• mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur;
• heeft zicht op de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap en weet de relevantie daarvan voor
de hele vereniging te bepalen.
Basiscriteria individuele ledenraadsleden
Een ledenraadslid:
• staat bekend als een betrouwbaar, integer, actief en onafhankelijk persoon in de lokale
gemeenschap;
• is goed geïnformeerd over de wensen en opvattingen van leden, over de scholen en
maatschappelijke ontwikkelingen en is in staat om deze kennis effectief te benutten voor zijn
rol als ledenraadslid;
• is lid van de vereniging en zoekt de samenwerking met andere leden van de vereniging;
• voelt zich betrokken bij de schoolvereniging en is bij voorkeur een ouder;
• investeert voldoende tijd in vergaderingen en mogelijke deeloverleggen;
• is in staat om zijn mening naar voren te brengen in een groep;
• kan luisteren naar de mening van anderen en daarover een goede discussie voeren;
• kan voldoende afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog
op het algemene belang van de vereniging en haar leden;
• toont zich bewust van het feit dat de plaatselijke lokale school onderdeel is van een groter
geheel, de vereniging, en houdt hier in de oordeelsvorming rekening mee.

