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REGLEMENT DE ONTDEKKERSRAAD 

 

Blosse biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  
 
We handelen vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen– de burgers van de 
toekomst – en streven daarbij naar een integrale voorziening in de vorm van een kindcentrum voor 
alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar. Samenwerking tussen opvang en 
onderwijs is het fundament van een kindcentrum waar kinderen van 0-13 jaar zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en samen kunnen spelen.  
We werken vanuit één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Dit vergroot de rust en 
gevoel van veiligheid en kinderen worden daardoor in staat gesteld hun talenten optimaal te 
ontwikkelen.  
 
Wat is de Ontdekkersraad? 
Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR 
kunnen zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school.  
Ook moet er op iedere opvanglocatie een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben 
in het beleid van het dagverblijf. Omdat we opvang en onderwijs onder één dak aanbieden, vanuit 
één bestuurlijke organisatie, hebben wij gekozen de MR en OC samen te voegen. Wij noemen dit de 
Ontdekkersraad. 
 
Wat doet de Ontdekkersraad? 
De Ontdekkersraad praat mee over alles wat met Kindcentrum De Ontdekkers te maken heeft. De 
directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Ontdekkersraad. De Ontdekkersraad heeft 
op sommige onderwerpen instemmingsrecht, dat wil zeggen dat ze JA of NEE kan zeggen tegen 
bepaalde besluiten (bijvoorbeeld over het KC-plan, KC-reglement, besteding van de vrijwillige 
ouderbijdrage). Op andere onderwerpen heeft de Ontdekkersraad adviesrecht (bijvoorbeeld 
toekomstplannen voor het Kindcentrum, fusieplannen, aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van 
personeel, pedagogisch beleid, openingstijden, wijziging kostprijs). De directie moet serieus reageren 
op ieder advies dat de Ontdekkersraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Ook mag 
de Ontdekkersraad ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven aan het bestuur. 
Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’. 
Alle rechten van de oudercommissie staan in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen’. 
 
Toelichting: 
Een kindcentrum heeft te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het 
onderwijs valt onder de Wet primair onderwijs (Wpo) en de kinderopvang onder de Wet 
Kinderopvang (Wko). Voor dit reglement is gebruik gemaakt van het medezeggenschapsreglement 
voor het primair onderwijs. Het is dusdanig aangepast dat het reglement ook van toepassing is voor 
de oudercommissie, die vertegenwoordigd is in de Ontdekkersraad. Hierbij is gebruik gemaakt van 
het modelreglement voor een oudercommissie zoals dat is opgesteld door de brancheorganisatie 
Kinderopvang (Boink).  
Naast dit reglement is er een huishoudelijk reglement. Dit geeft zicht op de inrichting en werkwijze 
van de Ontdekkersraad. Ook dit reglement is aangepast naar de nieuwe structuur.  
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ALGEMEEN 
 
01  BEGRIPSBEPALING 

Dit reglement verstaat onder: 
a. de Wms: de Wet medezeggenschap op scholen 
b. de Wko: de Wet Kinderopvang 
c. de Wpo: Wet op het primair onderwijs 
d. bevoegd gezag: het College van Bestuur van Blosse  
e. Ontdekkersraad: de gezamenlijke vergadering van de leden van de 

medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wms en de leden van de 
oudercommissie zoals bedoeld in artikel 1.58 van de Wko 

f. KC: Kindcentrum 
g. MR: medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wms 
h. OC: oudercommissie als bedoeld in artikel 1.58 van de Wko 
i. kinderen: kinderen in de zin van de Wko en leerlingen in de zin van de Wms 
j. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de kinderen die door het kindcentrum 

worden opgevangen en bij het kindcentrum onderwijs volgen 
k. de directie: de directeur en manager opvangvormen, bedoeld in de Wpo en de Wko 
l. personeel: het personeel dat in dienst is, dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld 

is zonder benoeming bij Blosse en dat werkzaam is op het kindcentrum 
m. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid van de Wms.  
 

02  ALGEMEEN 
Aan het kindcentrum is de Ontdekkersraad verbonden, die zowel alle rechten en plichten 
heeft van de medezeggenschapsraad zoals bedoeld in de Wms, als alle rechten en plichten 
heeft van oudercommissie zoals bedoeld in de Wko. Deze Ontdekkersraad wordt 
rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit 
reglement. 
 

03 OMVANG, SAMENSTELLING en ONDERVERDELING  
1. De Ontdekkersraad bestaat uit 6 leden van wie 3 leden door en uit het personeel worden 

gekozen;  waarvan 1 personeelslid werkzaam is binnen de opvang, en 3 leden door en uit 
de ouders worden gekozen, waarvan in ieder geval 2 ouders de kinderen 
vertegenwoordigen die gebruik maken van de opvang en 2 ouders de leerlingen 
vertegenwoordigen die gebruik maken van onderwijs. 

2. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de onderwijs- 
en opvanggroepen. Bij voorkeur bestaat de Ontdekkersraad uit ouders die zowel de 
onderbouw, de middenbouw en bovenbouw van het onderwijs en de POV, dagopvang en 
BSO vertegenwoordigen. 

3. Binnen de Ontdekkersraad worden besluiten genomen zoals bedoeld in de Wms als ook 
bedoeld in de Wko. Er wordt besloten bij volstrekte meerderheid van stemmen.  
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04 ONVERENIGBAARHEDEN 
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de 

Ontdekkersraad. 
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in 

besprekingen met de Ontdekkersraad kan niet tevens lid zijn van de Ontdekkersraad. 
3. Maximaal een ouder per huishouden kan lid zijn van de Ontdekkersraad. 
 

05  ZITTINGSDUUR 
1. Een lid van de Ontdekkersraad heeft zitting voor een periode van 2 jaar. 
2. Een lid van de Ontdekkersraad treedt na zijn zittingsperiode af en is herkiesbaar 

afhankelijk van het cohort (leeftijdscategorie kinderen) dat hij/zij vertegenwoordigt. 
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, 

treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, 
zou moeten aftreden. 

4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de Ontdekkersraad: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij is 

gekozen. 
d. door ondercuratelestelling. 

  

VERKIEZINGEN 
 

06 ORGANISATIE VERKIEZINGEN 
De leiding van de verkiezing van de leden van de Ontdekkersraad berust bij de 
Ontdekkersraad. De organisatie daarvan kan de Ontdekkersraad opdragen aan een 
verkiezingscommissie. De Ontdekkersraad bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de 
bevoegdheden van de verkiezingscommissie, alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake 
besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist. 
 

07  DATUM VERKIEZINGEN 
1.  De Ontdekkersraad bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van 

aanvang en einde van de stemming. 
2.  De Ontdekkersraad stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personeel in kennis van 

de in het eerste lid genoemde tijdstippen. 
 

08  VERKIESBARE EN KIESGERECHTIGE PERSONEN 
Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder zijn van 
Kindcentrum De Paulus, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de Ontdekkersraad. 
 

09 BEKENDMAKING VERKIESBARE EN KIESGERECHTIGDE PERSONEN 
Personen die zich verkiesbaar hebben gesteld, maken zich bekend met zijn/haar motivatie. 
 

10  ONVOLDOENDE KANDIDATEN 
1. Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in 

de Ontdekkersraad voor die geleding, vindt voor die geleding geen verkiezing plaats en 
worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. 

2.  De Ontdekkersraad stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten 
daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis. 
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11 VERKIEZING 
1.  De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. 
2.  Uiterlijk één week voor de verkiezingsdatum zendt de Ontdekkersraad aan de 

kiesgerechtigden een stembiljet dat de namen van de kandidaten uit de geleding(en) 
van de kiesgerechtigde bevat.  

 
12 STEMMING en VOLMACHT 

1. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor zijn 
geleding in de Ontdekkersraad zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem worden 
uitgebracht. 

2. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een 
ander, die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde 
kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen. 

 
13 UITSLAG VERKIEZINGEN 

1.  Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich 
hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die 
een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen de 
vertegenwoordiging als bedoeld in artikel 3, tweede lid of het lot. 

2.  De uitslag van de verkiezingen wordt door de Ontdekkersraad vastgesteld en schriftelijk 
bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten. 

 
14  TUSSENTIJDSE VACATURE 

1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de Ontdekkersraad de kandidaat uit de 
geleding tot opvolger van het betrokken lid aan, die blijkens de vastgestelde uitslag, 
bedoeld in artikel 13, tweede lid, daarvoor als eerste in aanmerking komt. 

2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De 
Ontdekkersraad doet van deze aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de 
geledingen en de betrokken kandidaat.  

3. Indien uit de ouders en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de 
Ontdekkersraad voor die geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het 
eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) voorzien worden door het houden van een 
tussentijdse verkiezing. In dat geval zijn de artikelen 6 t/m 13 van overeenkomstige 
toepassing. 

 

ALGEMENE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ONTDEKKERSRAAD 
 

15  OVERLEG MET HET BEVOEGD GEZAG  
1. Het bevoegd gezag en de Ontdekkersraad komen bijeen, indien daarom onder opgave 

van redenen wordt verzocht door de Ontdekkersraad of het bevoegd gezag. 
 

16  INITIATIEF BEVOEGDHEID ONTDEKKERSRAAD 
1. De Ontdekkersraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die het 

kindcentrum betreffen. De Ontdekkersraad is bevoegd over deze aangelegenheden aan 
het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. 

2. Het bevoegd gezag brengt op deze voorstellen, binnen drie maanden, een schriftelijke, 
met redenen omklede reactie uit aan de Ontdekkersraad. 

3. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bevoegd gezag de 
Ontdekkersraad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over 
de voorstellen van de Ontdekkersraad. 
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17 OPENHEID, ONDERLING OVERLEG EN GELIJKE BEHANDELING 

1. De Ontdekkersraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg binnen het 
Kindcentrum. 

2. De Ontdekkersraad waakt voorts binnen het kindcentrum in het algemeen tegen 
discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke 
gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de 
inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers. 

3. De Ontdekkersraad behartigt de belangen van het personeel, ouders en kinderen binnen 
Het kindcentrum. Arbeidsvoorwaardelijke zaken van personeel in dienst van Blosse 
opvang worden door de Ondernemingsraad (OR) van Blosse opvang behartigd. Voor 
onderwijs worden deze zaken behartigd door de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR).  

4. De Ontdekkersraad doet aan alle bij het kindcentrum betrokkenen schriftelijk verslag 
van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen in de gelegenheid om over 
aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan met hem overleg 
te voeren. 

5. De Ontdekkersraad bezit een overeenkomstige bevoegdheid als bedoeld in artikel 12, 
tweede lid, aanhef en onderdeel d, van de Algemene wet gelijke behandeling, in welk 
geval artikel 21, tweede lid, van deze wet van overeenkomstige toepassing is voor wat 
betreft het onderscheid, bedoeld in die wet of in artikel 7:646 Burgerlijk Wetboek. Dit 
houdt in dat de Ontdekkersraad bevoegd is een schriftelijk verzoek in te dienen bij de 
Commissie Gelijke Behandeling om te onderzoeken of ongeoorloofd onderscheid wordt 
gemaakt.  

 
18 INFORMATIEVERSTREKKING 

De Ontdekkersraad ontvangt van het bevoegd gezag, dan wel van de directie, al dan niet 
gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig 
heeft. 
1. De informatie die door het bevoegd gezag aan de Ontdekkersraad moet worden 

verstrekt is vastgelegd in artikel 7,8 en 10 van het mr-statuut.  
2.  Om advies uit te kunnen brengen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 

artikel 1.50, eerste lid of artikel 1.56, eerste lid, wordt het GGD-inspectierapport aan de 
Ontdekkersraad verstrekt.  

3.  Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan de 
Ontdekkersraad is dit inclusief de beweegredenen van het voorstel, alsmede de 
gevolgen die de uitwerking van het voorstel naar verwachting zal hebben voor het 
personeel, ouders en kinderen en van de naar aanleiding daarvan genomen 
maatregelen. 

 
19  JAARVERSLAG 

De Ontdekkersraad stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar 
vast en zendt dit verslag ter kennisneming aan het bevoegd gezag, de directie, het personeel 
en de ouders. De Ontdekkersraad draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van 
belangstellenden in ieder geval digitaal te raadplegen is.  
 

20  OPENBAARHEID EN GEHEIMHOUDING  
1.  De vergadering van de Ontdekkersraad is openbaar, tenzij over individuele personen 

wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde 
van de leden zich daartegen verzet. 

2.  Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van 
de leden van de Ontdekkersraad in het geding is, kan de Ontdekkersraad besluiten dat 
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het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De 
Ontdekkersraad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende 
aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt. 

3.  De leden van de Ontdekkersraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij 
in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de 
Ontdekkersraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met 
opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het 
voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling 
van de betrokken aangelegenheid meegedeeld. 
Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, 
deelt daarbij tevens mede welke schriftelijke of mondelinge verstrekte gegevens onder 
de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn 
ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen. 
De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de 
Ontdekkersraad, noch door beëindiging van de band van de betrokkene met het 
kindcentrum. 

 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN vanuit de mr  
 
Met uitzondering van de bevoegdheden die specifiek zijn toegekend aan de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van Blosse heeft de Ontdekkersraad dezelfde bevoegdheden als de 
GMR, waarbij geldt dat Ontdekkersraad zijn bevoegdheid niet kan uitoefenen als de desbetreffende 
aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld met de GMR en het een aangelegenheid betreft die een 
meerderheid of alle scholen betreft.  

 
21  INSTEMMINGSBEVOEGDHEID  

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de Ontdekkersraad voor de 
door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot de in artikel 10 van de Wms genoemde 
aangelegenheden.  
 

22 ADVIESBEVOEGDHEID  
De Ontdekkersraad wordt - voor zover van belang voor het kindcentrum - ten aanzien van de 
in artikel 11 van de Wms genoemde aangelegenheden vooraf in de gelegenheid gesteld om 
advies uit te brengen.  
  

23 INSTEMMINGSBEVOEGDHEID PERSONEELSGELEDING 
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de personeelsgeleding, voor 
elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de aangelegenheden als 
genoemd in artikel 12 van de Wms. 
 

24  INSTEMMINGSBEVOEGDHEID OUDERGELEDING  
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de 
Ontdekkersraad dat uit en door de ouders is gekozen, voor de door hen voorgenomen 
besluiten met betrekking tot de in artikel 13 van de Wms genoemde aangelegenheden.  
 

25 TERMIJNEN  
Zie artikel 6 van het MR-statuut.  
 

26  TOEPASSELIJKHEID BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN 
1. De bevoegdheden op grond van art. 21 t/m 24, zijn niet van toepassing voor zover: 
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a.  de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of 
krachtens wet gegeven voorschrift; 

b.  het een aangelegenheid betreft als bedoeld in artikel 38 van de Wpo voor zover het 
betrokken overleg niet besluit de aangelegenheid ter behandeling aan het 
personeelsdeel van de Ontdekkersraad over te laten. 

2. De bevoegdheden van het deel van Ontdekkersraad dat uit en door het personeel is 
gekozen, zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid reeds 
inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst. 

 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN vanuit de OC 
 

27 ADVIESBEVOEGDHEID 
1. De directie stelt de Ontdekkersraad conform artikel 1.60, eerste lid, Wko in de gelegenheid 

advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de in dat artikel 
genoemde onderwerpen.  

2. De Ontdekkersraad is ook bevoegd ongevraagd advies uit te brengen ten aanzien van de 
hiervoor genoemde onderwerpen.  

 
28 ADVIESTRAJECT 
 Van een adviestraject, als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid, van de Wko, kan de leiding 

slechts afwijken indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de 
kinderopvang zich tegen het advies verzet.  
 

29 MACHTIGING CENTRALE CLIENTENRAAD (CCR) 
1. Een eventuele machtiging van de CCR door de oudercommissie wordt door de 

oudercommissie beschreven in het ‘huishoudelijk reglement’  
2. In het ‘huishoudelijk reglement‘ is vastgelegd wanneer de oudercommissie van machtiging 

van de CCR kan intrekken. 
 
30 GESCHILLEN 
 1.  De geschillencommissie Kinderopvang is aangewezen voor het behandelen van geschillen 

tussen Blosse opvang en de Ontdekkersraad over een door Blosse opvang voorgenomen of 
genomen besluit over een of meer onderwerpen van artikel 1.60 Wko. 

 2.  Geschillen tussen een lid van de Ontdekkersraad en Blosse opvang aangaande het uitvoeren 
van regulier werk voor het kindcentrum kunnen in geen geval leiden tot het opzeggen van de 
kindplaats van die ouder door Blosse opvang.  

 3. Blosse opvang kan verzoeken om een lid van de Ontdekkersraad voor een bepaalde termijn 
uit te sluiten van de werkzaamheden van de Ontdekkersraad. Een dergelijk verzoek kan 
alleen worden gedaan wanneer het betreffende lid het overleg met Blosse opvang ernstig 
belemmert.  

  
31 WIJZIGING 
 Wijziging van dit deel van het reglement behoeft instemming van de Ontdekkersraad.  

 

INRICHTING EN WERKWIJZE ONTDEKKERSRAAD 
 

32  (PLAATSVERVANGEND) VOORZITTER EN SECRETARIS 
1. De Ontdekkersraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend 

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. 
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2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, 
vertegenwoordigt de Ontdekkersraad in rechte. 

 
33 UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE ONTDEKKERSRAAD 

1. De leden van de Ontdekkersraad komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende 
verplichtingen na. 

2. De Ontdekkersraad kan tot het oordeel komen, dat een lid van de Ontdekkersraad de in 
het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, indien het betrokken lid; 

a. hetzij ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet en van het 
reglement van de Ontdekkersraad; 

b. hetzij de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan hij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden; 

c. hetzij een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de 
Ontdekkersraad. 

3.  Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de Ontdekkersraad met een 
meerderheid van ten minste tweederde van het aantal leden besluiten het betreffende 
lid te wijzen op zijn verplichtingen, dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug 
te trekken als lid van de Ontdekkersraad. 

4.  Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de Ontdekkersraad met een 
meerderheid van ten minste tweederde deel besluiten het lid van de Ontdekkersraad uit 
te sluiten van de werkzaamheden van de Ontdekkersraad voor de duur van ten hoogste 
drie maanden. 

5.  De Ontdekkersraad pleegt ingeval van het in het tweede lid bedoelde oordeel en ingeval 
van een voornemen als bedoeld in het derde lid zoveel als mogelijk overleg met de 
geleding waaruit en waardoor het betrokken lid is gekozen, rekeninghoudend met de 
vertrouwelijkheid van gegevens. 

6.  Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar 
gemaakt. 

7.  Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen, dan nadat het 
betrokken lid in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen hem 
ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te 
verweren, waarbij hij zich desgewenst kan doen bijstaan door een raadsman. 

 
34 INDIENEN VAN AGENDAPUNTEN DOOR PERSONEEL EN OUDERS 

1. Personeel, dan wel ouders van het kindcentrum kunnen de secretaris schriftelijk (via het 
e-mailadres van de Ontdekkersraad) verzoeken een onderwerp of voorstel ter 
bespreking op de agenda van een vergadering van de Ontdekkersraad te plaatsen. 

2. De secretaris voert overleg met de voorzitter en informeert de aanvrager of het  
onderwerp of voorstel al dan niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst alsmede 
wanneer de vergadering zal plaatsvinden. 

3. Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris 
degenen, die een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel hebben ingediend, 
schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de bespreking van dat onderwerp of 
voorstel door de Ontdekkersraad. 

 
35 RAADPLEGEN PERSONEEL, OUDERS en KINDEREN  

De Ontdekkersraad kan besluiten, alvorens een besluit te nemen met betrekking tot een 
voorstel van het bevoegd gezag over de aangelegenheden, zoals bedoeld in artikel 21 tot en 
met 24 van dit reglement, het personeel en de ouders en/of leerlingen, dan wel de 
afzonderlijke geledingen over dat voorstel te raadplegen. 
 

36 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
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1. De Ontdekkersraad stelt, met inachtneming van alle toepasselijke regelgeving, een 
huishoudelijk reglement vast. 

2.  In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld: 
a. de taakomschrijving van de (plaatsvervangend) voorzitter en (plaatsvervangend) 

secretaris; 
b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen; 
c. de wijze van opstellen van de agenda; 
d. de wijze van besluitvorming in de Ontdekkersraad; 
e. het minimumaantal leden bedoeld dat aanwezig om te kunnen vergaderen. 

3.  De Ontdekkersraad zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bevoegd 
gezag. 

 

REGELINGEN EN ANDERE GESCHILLEN 
 

37 AANSLUITING GESCHILLENCOMMISSIE 
1.  Het onderwijsdeel van Kindcentrum De Ontdekkers is aangesloten bij de Stichting 

Onderwijsgeschillen. 
2.  Het opvangdeel van Kindcentrum De Ontdekkers is aangesloten bij de 

Geschillencommissie  Kinderopvang.  
  

38 ANDERE GESCHILLEN 
1. Indien het bevoegd gezag niet in overeenstemming met artikel 6, tweede lid, van de 

Wms binnen drie maanden een reactie heeft uitgebracht op een door de 
Ontdekkersraad gedaan voorstel of kenbaar gemaakt standpunt als bedoeld in artikel 
16, eerste lid, van dit reglement kan de Ontdekkersraad binnen twee weken na het 
verstrijken van de termijn de in het eerste lid bedoelde commissie verzoeken een 
termijn vast te stellen waarbinnen het bevoegd gezag alsnog een zodanige reactie dient 
uit te brengen.  

2. Indien het bevoegd gezag naar het oordeel van de Ontdekkersraad een niet of 
onvoldoende met redenen omklede reactie heeft uitgebracht op een door de 
Ontdekkersraad gedaan voorstel of kenbaar gemaakt standpunt als bedoeld in artikel 
16, eerste lid, van het reglement, kan de Ontdekkersraad de reactie ter beoordeling aan 
de in het eerste lid bedoelde commissie verzoeken een termijn vast te stellen 
waarbinnen het bevoegd gezag alsnog een zodanige reactie dient uit te brengen.  

3. Indien het bevoegd gezag geen overleg heeft gevoerd als bedoeld in artikel 16, eerste lid 
van het reglement, kan de Ontdekkersraad binnen twee weken na het verstrijken van de 
termijn de in het eerste lid bedoelde commissie verzoeken een termijn te bepalen 
waarbinnen het overleg alsnog plaatsvindt.  

 

OPTREDEN NAMENS HET BEVOEGD GEZAG 
 

39 PERSONEELSLID VOERT OVERLEG 
1.  De directie van Kindcentrum De Ontdekkers voert namens het bevoegd gezag het 

overleg, als bedoeld in dit reglement, met de Ontdekkersraad. 
2.  Op verzoek van de Ontdekkersraad of op verzoek van de directie van Kindcentrum De 

Ontdekkers, danwel bij ontstentenis zal het overleg gevoerd worden door een nader aan 
te wijzen personeelslid van het kindcentrum,   

3.  Op verzoek van de Ontdekkersraad voert het bevoegd gezag in bijzondere gevallen zelf 
de besprekingen met de Ontdekkersraad. 
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OVERIGE BEPALINGEN 
 

40 VOORZIENINGEN 
1.  Het bevoegd gezag staat de Ontdekkersraad het gebruik toe van de voorzieningen, 

waarover het kan beschikken en die de Ontdekkersraad voor de vervulling van zijn taak 
redelijkerwijs nodig heeft. 

2.  De faciliteiten voor de leden van de Ontdekkersraad, zoals bedoeld in de Wms, zijn 
nader uitgewerkt in het MR-statuut.  

3. De faciliteiten voor de leden van de Ontdekkersraad, als bedoeld in de Wko, zijn nader 
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.  

 
41 RECHTSBESCHERMING 

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de personen die staan of gestaan hebben op een 
lijst van kandidaat gestelde personen als bedoeld in artikel 9 van dit reglement, alsmede de 
leden en de gewezen leden van de Ontdekkersraad niet uit hoofde daarvan worden 
benadeeld in hun positie met betrekking tot het kindcentrum. 
 

42 WIJZIGING REGLEMENT 
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de 
Ontdekkersraad en stelt het gewijzigde reglement slechts vast voor zover het na overleg al 
dan niet gewijzigde voorstel de instemming van ten minste twee derde deel van het aantal 
leden van de Ontdekkersraad heeft verworven. 
 

43 CITEERTITEL EN INWERKINGTREDING 
1. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement de Ontdekkersraad. 
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 01-08-2022. 
  

 


