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Medezeggenschapsstatuut van Christelijke Scholengroep de Waard te Oud-Beijerland
Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1
Begripsbepalingen
a.
de wet: de Wet Medezeggenschap op Scholen (Stb. 2006, 658);
b.
bevoegd gezag: College van Bestuur van Christelijke Scholengroep de Waard;
c.
GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de wet;
d.
MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
e.
scholen: de onder het bevoegd gezag staande scholen;
f.
leerlingen: de leerlingen, in de zin van de Wet op het primair onderwijs, van de scholen;
g.
ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
h.
personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is
zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op de scholen;
i.
geleding: een afzonderlijke groep van medezeggenschapsraadleden, als bedoeld in artikel 3,
derde lid van de wet;
j.
statuut: dit medezeggenschapsstatuut;
k.
reglement GMR: Reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; en
l.
reglement MR: Reglement Medezeggenschap van één van de scholen.
Artikel 2
Aard en werkingsduur statuut
1.
Het statuut treedt in werking op 31 oktober 2014 en heeft een werkingsduur van twee jaar.
2.
Uiterlijk drie maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen, treden de GMR
en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en opnieuw vaststellen
van het statuut.
3.
Het bevoegd gezag en de GMR kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut
ongeacht het aflopen van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn.
4.
Een voorstel tot een of meer bepalingen van het statuut of een wijziging van het statuut
behoeft de instemming van twee derde meerderheid van de leden van de GMR.
5.
Als er geen voorstellen tot wijziging worden ingediend, wordt de werkingsduur stilzwijgend met
twee jaar verlengd.
Hoofdstuk 2

Inrichting van de medezeggenschap

Artikel 3.1
GMR
1.
Het bevoegd gezag stelt een GMR in.
2.
De GMR bestaat uit 4 leden gekozen door de leden van de personeelsgeledingen van de
medezeggenschapsraden van de scholen en 4 leden gekozen door de leden van de
oudergeledingen van de medezeggenschapsraden van de scholen, en wel zo dat het aantal
leden, gekozen uit het personeel van de scholen onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van
het aantal leden van de GMR bedraagt.
3.
De verkiezing van de leden van de GMR vindt plaats overeenkomstig het
medezeggenschapsreglement van de GMR.
4.
De GMR leden hebben zitting in de GMR zonder last en ruggespraak.
5.
De GMR vertegenwoordigt gezamenlijk alle ouders en medewerkers.
6.
Naast dit statuut is er een huishoudelijk reglement opgesteld.
Artikel 3.2
MR
1.
Aan elke school met een BRIN-nummer is een MR verbonden.
2.
De MR bestaat uit minimaal 2 leden gekozen uit en door het personeel van de desbetreffende
school en minimaal 2 leden gekozen uit en door de ouders van de desbetreffende school, en
wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel van de scholen onderscheidenlijk uit
ouders, elk de helft van het aantal leden van de MR bedraagt.
3.
De verkiezing van de leden van de MR vindt plaats overeenkomstig het
medezeggenschapsreglement van de MR.
4.
De MR leden hebben zitting in de MR zonder last en ruggespraak.
5.
De MR vertegenwoordigt gezamenlijk alle ouders en medewerkers van de school.
6.
Naast dit statuut is er een huishoudelijk reglement opgesteld.
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Hoofdstuk 3

Informatievoorziening

Artikel 4
Informatievoorziening door het bevoegd gezag
1.
Het bevoegd gezag verstrekt de GMR en de MR, al dan niet gevraagd, tijdig en op een
toegankelijke wijze, de informatie die ieder van hen voor de vervulling van hun taken nodig
hebben.
2.
Het bevoegd gezag legt een verzoek tot instemming met of tot advies t.a.v.
voorgenomen besluiten neer bij het betreffende medezeggenschapsorgaan zes weken voor
het besluit ten uitvoer gebracht zal worden.
3.
Indien het bevoegd gezag een verzoek tot advies of instemming voorlegt aan een geleding
van de GMR of MR, biedt het bevoegd gezag dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de
andere geleding van de GMR of MR aan.
4.
In overleg en in het belang van zorgvuldige besluitvorming dan wel spoedeisend belang kan
worden afgeweken van de in lid 2 genoemde termijn.
Artikel 5
Informatieverstrekking betrokkenen
1.
De GMR en MR doen aan alle bij de scholen betrokkenen gevraagd en ongevraagd schriftelijk
verslag over hun activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met ieder van hen
overleg te voeren.
2.
Alle vastgestelde verslagen van activiteiten worden door de GMR en MR geplaatst op
respectievelijk de website van CSG de Waard en de website van de betreffende
school.
3.
De vergaderingen van de GMR en de MR zijn in principe openbaar.
Artikel 6
Onderlinge informatieverstrekking
1.
De GMR en MR doen aan elkaar gevraagd en ongevraagd schriftelijk verslag over hun
activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met ieder van hen overleg te
voeren.
2.
Alle vastgestelde notulen, agenda’s en bijbehorende stukken van de GMR en MR worden
door respectievelijk de ambtelijke secretaris van de GMR en door de secretaris van de MR
geplaatst op de website. De agenda wordt uiterlijk een week voor een vergadering en de
vastgestelde notulen binnen een week na vaststelling geplaatst.

Hoofdstuk 4

Faciliteiten

Artikel 7
Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling
1.
Het bevoegd gezag staat aan ouders en personeelsleden, die deelnemen in de GMR en MR
het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bevoegd gezag kan beschikken en die zij
voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs nodig hebben.
2.
Op basis van bepalingen in de CAO voor het primair onderwijs en een jaarplan wordt in de
begroting van de stichting jaarlijks een bedrag gereserveerd voor o.a.
deskundigheidsbevordering van de leden van de medezeggenschapsorganen en raadpleging
van deskundigen, inclusief juridische bijstand. Beschikbaarstelling vindt plaats na overlegging
van een offerte respectievelijk de factuur.
3.
Het in het vorige lid genoemde bedrag heeft geen betrekking op raadpleging van
deskundigen, inclusief juridische bijstand, van bestuurszijde.
4.
GMR en MR kunnen in overleg met een eventuele redactie gebruik maken van de binnen de
stichting, de school of scholen gebruikelijke publicatiemethoden (publicatieborden, schoolkrant, website).
5.
Ouders die zitting hebben in de GMR en/of MR ontvangen een onkostenvergoeding voor
aantoonbare en noodzakelijk uitgaven.
6.
Voor het personeel dat zitting heeft in de GMR worden faciliteiten in de vorm van uren
beschikbaar gesteld, conform wat daarover is afgesproken in de CAO.
7.
De GMR heeft de beschikking over een ambtelijk secretaris. De functionaris heeft een
aanstelling bij het bevoegd gezag.
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Hoofdstuk 5

Besprekingen

Artikel 8
Besprekingen namens bevoegd gezag
1.
De voorzitter van het College van Bestuur voert namens het bevoegd gezag of een door hem
aangewezen lid van het bovenschoolse management de besprekingen als bedoeld in artikel 6,
eerste lid van de wet met de leden van de GMR als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut.
2.
De directeur van de betreffende school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen als
bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet met de leden van de MR als bedoeld in hoofdstuk 2
van het statuut.
3.
Indien twee derde deel van het aantal leden van de GMR (is dus 6 leden) daartoe instemt, kan
de GMR het bevoegd gezag verzoeken het lid van het bovenschoolse management geheel of
gedeeltelijk van zijn taak om de besprekingen te voeren te ontheffen. Het verzoek is met
redenen omkleed.
4.
Het College van Bestuur verleent de in het vorige lid bedoelde ontheffing:
a. indien het lid van het bovenschoolse management in redelijkheid niet geacht kan worden in
het algemeen de besprekingen te voeren dan wel
b. indien het lid van het bovenschoolse management in redelijkheid niet geacht kan worden de
besprekingen over één of meer aangelegenheden te voeren.
5.
Het College van Bestuur besluit zo spoedig mogelijk op het verzoek en stelt de GMR
schriftelijk in kennis van zijn besluit. De ontheffing is voor bepaalde tijd. Het besluit is met
redenen omkleed.
6.
Bij het honoreren van een verzoek zoals bedoeld in lid 3 zorgt het bevoegd gezag terstond
voor een vervanger.

Artikel 9 Ontheffing
1.
De met het overleg belaste functionaris kan het bevoegd gezag verzoeken hem geheel of
gedeeltelijk te ontheffen van zijn taak om de besprekingen te voeren. Het verzoek is met
redenen omkleed.
2.
Het bevoegd gezag verleent de ontheffing:
a.
indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan worden in het
algemeen de besprekingen te voeren dan wel
b.
indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan worden de
besprekingen over één of meer aangelegenheden te voeren.
3.
Het bevoegd gezag besluit zo spoedig mogelijk op het verzoek en stelt de GMR
schriftelijk in kennis van zijn besluit. De ontheffing is voor bepaalde tijd. Het besluit is met
redenen omkleed.
4.
Bij het honoreren van een verzoek zoals bedoeld in lid 1 zorgt het bevoegd gezag terstond
voor een vervanger.

Artikel 10 Citeertitel
1.
Dit statuut kan worden aangehaald als: Medezeggenschapsstatuut CSG De Waard.
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Toelichting wijzigingen t.o.v. statuut medezeggenschapsraad versie maart 2014
Artikel 1. Begripsbepalingen
 Verwijderd is sub e :Themaraad: een themaraad als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de
wet. Met de instelling van een kleinere GMR is de noodzaak tot de instelling van een
themaraad in principe verdwenen.
 Niet genoemd is de suggestie ‘deelraad’ van infowms, omdat er zover wij weten geen sprake
van is: een deelraad als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet. Een deelraad is: Op
verzoek van de medezeggenschapsraad en met instemming van het bevoegd gezag kan met
instemming van twee derden van de leden van de medezeggenschapsraad een deelraad
worden verbonden aan een deel van een school. De deelraad treedt in dat geval in de
bevoegdheden van de medezeggenschapsraad voor zover uitoefening van die bevoegdheden
geen betrekking heeft op een ander deel van de school.
Artikel 2. Aard en werkingsduur statuut
 Volledige toevoeging artikel 2 (deels een vervanging van paragraaf 6 artikel 18 en 19).
Artikel 3.1. GMR
 De suggestie in de memo van de GMR Bij een gelijke uitslag beslissen de voorzitter en
secretaris van de GMR, of diens plaatsvervangers, wie zitting mag nemen in de GMR.’ is niet
overgenomen, vanwege artikel 4 lid 3 uit de wet.
De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden gekozen door de
leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat het aantal
leden, gekozen uit personeel onderscheidenlijk uit ouders of leerlingen, elk de helft van het
aantal leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bedraagt.


Toegevoegd: De GMR leden hebben zitting in de GMR zonder last en ruggespraak. Op
diverse plekken in stukken proef je de suggestie dat leden scholen vertegenwoordigen. De
GMR vertegenwoordigt gezamenlijk alle scholen. De leden functioneren op basis van eigen
inzicht en overtuiging. Ze hebben het recht een besluit te nemen zonder afstemming met de
achterban.

 In de WMS zijn slechts twee wettelijke raadplegingen bij ouders opgenomen. Artikel 11 lid p
(tussenschoolse opvang en organisatie van buitenschoolse opvang) en Artikel 13 h
(vaststelling onderwijstijd). Aangezien het hier om wettelijke bepalingen gaat zijn deze
raadplegingen niet opgenomen in dit statuut.
Artikel 3.2 MR
 Sub 2 werd in het statuut medezeggenschapsraad versie maart 2014 artikel 3 samenstelling
MR als volgt geformuleerd; De medezeggenschapsraad van (school) bestaat uit zes tot acht
leden van wie drie respectievelijk vier leden door en uit het personeel worden gekozen en drie
leden door en uit de ouders worden gekozen, tenzij de MR dit in een huishoudelijk reglement
anders regelt.
Dit is vervangen door een andere formulering: De MR bestaat uit minimaal 2 leden gekozen
uit en door het personeel van de desbetreffende school en minimaal 2 leden gekozen uit en
door de ouders van de desbetreffende school, en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het
personeel van de scholen onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van het aantal leden van
de MR bedraagt.


Toegevoegd: De MR leden hebben zitting in de MR zonder last en ruggespraak. De MR
vertegenwoordigt alle medewerkers en ouders. De leden functioneren op basis van eigen
inzicht en overtuiging. Ze hebben het recht een besluit te nemen zonder afstemming met de
achterban.



In het statuut medezeggenschapsraad versie maart 2014 artikel 3 wordt gesproken over een
huishoudelijk reglement. In een huishoudelijk reglement wordt gesproken over praktische
zaken, zoals;
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de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris
de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
de wijze van opstellen van de agenda;
de wijze van besluitvorming;
het quorum wat vereist is om te kunnen vergaderen.

Artikel 4 t/m 7 (themaraad) zijn verwijderd uit het statuut medezeggenschapsraad versie maart 2014.
Kijkend naar de verkleinde omvang van de GMR is de mogelijkheid tot het instellen van commissies
en/of themaraden weggelaten. Enkel vermelden als het van toepassing is.
Artikel 4. Informatieverstrekking door het bevoegd gezag
 Artikel 8 uit het statuut medezeggenschapsraad versie maart 2014 is vervangen door een
verkorte versie. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot instemming met of tot advies t.a.v.
voorgenomen besluiten neer bij het betreffende medezeggenschapsorgaan voor het besluit
ten uitvoer gebracht zal worden. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt in termijnen
gekoppeld aan specifieke bepalingen.
 De zinsnede ‘schoolvakanties hebben geen opschortende werking’ is verwijderd, omdat dat
altijd geldt, of er moet explicit worden vermeld dat een schoolvakantie wel een opschortende
werking heeft. Artikel 4 lid 4 biedt voldoende ruimte tot aanpassing en flexibiliteit.
Artikel 5
 Artikel 5 is een nieuw artikel, staat niet in het statuut medezeggenschapsraad versie maart
2014.
 Belangrijke element in dit artikel is: er wordt vastgelegd dat vastgestelde notulen en agenda’s
met bijbehorende stukken op de website openbaar worden gemaakt.
Artikel 6 Onderlinge informatieverstrekking
 Artikel 6 vervangt artikel 9 uit het statuut medezeggenschapsraad versie maart 2014. In plaats
van aanbieden van MR agenda’s en notulen aan de secretaris wordt gekozen voor het
aanbieden via de website.
 In artikel 6 lid 2 is toegevoegd: “en bijbehorende stukken”. Zonder stukken is het lastig om
vanuit diverse geledingen input te leveren, dan wel het beleid te volgen. Bij verspreiding van
de notulen is het essentieel dat het gaat om de vastgestelde notulen. Anders heeft het verslag
immers geen status.
 In de memo wordt gesuggereerd een verkort verslag aan te bieden. Wij adviseren om direct
de vastgestelde notulen aan te bieden (zie ook hiervoor).
 De volgende tekst kan toegevoegd worden aan artikel 6: De voorzitter van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad belegt ten minste één maal per jaar een
bespreking over de actuele onderwerpen en ter evaluatie van de werkwijze met de voorzitters
van de overige medezeggenschapsorganen. Deze openbare bespreking kan geheel of
gedeeltelijk worden gecombineerd met een reguliere GMR-vergadering.
In de geschreven memo DB MR wordt vermeld, dat dit niet hoeft plaats te vinden. Ons advies
is om dit inderdaad niet op te nemen: de GMR-vergaderingen zijn in principe openbaar.
 Uit het oorspronkelijk artikel (artikel 9 uit het statuut medezeggenschapsraad versie maart
2014) is weggelaten: Wanneer t.a.v. een advies- of instemmingsbevoegdheid een geschil
dreigt, meldt de voorzitter van het betreffende medezeggenschapsorgaan dat onverwijld bij de
voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze tekst is niet in lijn met
zonder last en ruggenspraak.
 Artikel 10 (geheimhouding) uit het statuut medezeggenschapsraad versie maart 2014 is
verwijderd uit het statuut. In artikel 20 van het GMR reglement is een regeling opgenomen
voor afspraken over geheimhouding.
Artikel 7 Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling
 Hierbij zijn voor de overzichtelijkheid artikel 11, 12 en 13 samengevoegd uit het statuut
medezeggenschapsraad versie maart 2014.
 Artikel 7 sub2. Aan dit lid is toegevoegd een referentie aan de CAO primair onderwijs, die de
(financiële) kaders voor dit lid aangeeft.
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Toegevoegd aan artikel 7 is sub 7. De GMR heeft de beschikking over een ambtelijk
secretaris. De functionaris heeft een aanstelling bij het bevoegd gezag.
Vacatiegeld: Voor personeelsleden geldt facilitering conform de CAO. Ouders hebben recht
op vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten.
Lid 4 ‘ Wanneer het bedrag als bedoeld in lid 2 niet geheel wordt gebruikt in het kalenderjaar
waarop het in de begroting was opgenomen, kan het in het daaropvolgende jaar worden
besteed, met dien verstande dat wanneer het totale bedrag meer dan twee maal het
jaarbedrag is geworden het overige terugvloeit in de middelen van de Vereniging.’ is
verwijderd. De vraag is hoe zich dit verhoud tot financiële bepalingen met betrekking tot
voorzieningen en reserves. Advies is om dit te verwijderen.

Artikel 8 Besprekingen namens bevoegd gezag
 In artikel 8 lid 3 stond in de tekst een “vergelijkbare” vervanging. Het woordje “vergelijkbaar”
kan leiden tot discussie. Verondersteld mag worden dat er sprake is een ter zaken doende
vervanger.
 Een samenvoeging van artikel 14, 15 en 17 uit het statuut medezeggenschapsraad versie
maart 2014. Artikel 16 is verwijderd, omdat er geen sprake is van een themaraad.
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