Medezeggenschapsreglement van
OBS Burg W.A. Storkschool
Paragraaf I

Algemeen

Begripsbepaling
Artikel 1
Dit reglement verstaat onder:
a. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.21J06, 658);
b. Stichting Talent Westerveld: bet Bevoegd Gezag van OBS Burg. WA. Storkschool zoals
genoemd in arllkel 1 lid e van de wet, vertegenwoordigd door de schoolleiding;
c. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
d. school: CBS Burg. W.A. Storkschool, Heuvelenweg 22a, 7991 CL te Dwingeloo;
e. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;
f. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
g. schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
h. personeel: bet 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 school;
I. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet.
Paragraaf 2

De medezeggenschapsraad

Artikel 2
Medezeggenschapsraad
Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de
ouders en bet personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.
Artikel 3
Omvang en samenstelling medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden van wie:
a. 4 leden door en uit bet personeel worden gekozen; en
b. 4 leden door en uit de ouders worden gekozen.
Artikel 4
Onverenigbaarheden
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de
medezeggenschapsraad.
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in
besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de
medezeggenschapsraad.
Artikel 5
Zittingsduur
1. Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van twee jaar.
2. Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond
herkiesbaar, voor maximaal 2 termijnen.
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt at op
het tijdstip waarop degene in wiens plaats NJ is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het rdmaatschap van de medezeggenschapsraad:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij is
gekozen.
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Paragraaf 3

De Verkiezing

Artikel 6
Organisatie verkiezingen
De leAding van de vorkiozing van de loden van do modezeggenschapsraad berust bij de
medozeggonschapsraad. Do organisatlo daarvan kan do medezeggenschapsraad opdragen aan eon
verkiozingscommissio. Do medozoggonschapsraad bepaalt do samenstolling, werkwijze, en do
bovoogdhoden van do vorkiozingscommissio alsmodo de wijzo waarop over bezwaren inzake besluiten
van do verkiezingscommissie wordt boslist.
Artikel 7
Datum verkiezingen
1. Do modezeggenschapsraad bepaalt de datum van de verkiezing, aismede do tijdstippen van
aanvang en eindo van do stemming.
2. Do modezoggonschapsraad stolt hot bovoogd gezag, do oudors en hot porsonool in kennis van
do in hot oersto lid gonoomdo tijdstippen.
Artikel 8
Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
Zij die op do dag van do kandidaatstelling doel uitmakon van hot porsonool of oudor zijn, zijn
kiesgerochtigd en verkiesbaar tot lid van de modozeggonschapsraad.
Artikel 9
Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen
Do modozeggenschapsraad stolt viji wokon voor do verkiozingon eon lijst vast van do personon die
kiesgerechtigd en verkiosbaar zijn. Doze lust wordt aan do ouders en hot personoel bekond gomaakt
ondor vermelding van do mogolijkheid zich kandidaat to stollen, alsmodo van do daarvoor gosteldo
tormijn.
Artikel 10
Onvoldoende kandidaton
1. Indion uit do ouders en hot porsonool niot moor kandidaten zijn gesteld dan or zetels in de
modozoggonschapsraad voor die goloding zijn, vindt voor die goloding goon verkiezing pisats on
wordon do gesteldo kandidaton geacht to zijn gekozen.
2. De modozoggonschapsraad stoit het bovoogd gezag, do goledingen en do botrokkon kandidaten
daarvan tijdig vóOr do verkiezingsdatum in konnis.
Artikel 11
Verkiozing
Do verkiozing vindt plaats bij goheime, schriftelijke stemming.
Artikel 12
Stemming; volmacht
1. Eon kiesgerochtigdo brengt ten hoogsto ovonveol stemmeri uit als er zotols voor zijn goleding in
do medezeggenschapsraad zijn. Op eon kandidaat kan slechts één stem wordon uitgobracht.
2. Eon kiesgerochtigde kan bij schriftolijko volmacht met overgavo van zijn stembiljet eon andor, die
tot dozolfdo goloding behoort, zijn stem laton uitbrongon. Een kiesgerechtigde kan voor ton
hoogste één andere kiesgerochtigde bij volmacht eon stem uitbrongen.
Artikel 13
Uitslag verkiezingon
1. Gokozen zijn do kandidaton die achtoroenvolgons hot hoogste aantal stemmen op zich hebbon
veronigd. Indion or voor do laatsto to bezotten zetol moor kandidaton zijn, die eon gelijk aantal
stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen hot lot.
2. Do uitslag van do verkiezingen wordt door do medezeggonschapsraad vastgesteld en schriftolijk
bokondgomaakt aan hot bevoegd gezag, do golodingon on do botrokkon kandidaton.
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Tussentijdse vacature
Artikel 14
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de medezeggenschapsraad tot opvolger van het
betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag,
bedoeld in artikel 13, eerste lid, daarvoor ala eerste in aanmerking kornt.
2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De
medezeggenschapsraad doet van deze aanwijzing mededehng aan het bevoegd gezag, de
geledingen en de betrokken kandidaat.
3. Indien uit de ouders en bet personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de
medezeggenschapsraad 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 tIm 13 van overeenkomstige toepassing.
Paragraaf 4

Algemene taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad

Overleg met bevoegd gezag
Artikel 15
1. Het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad kornen bijeen, indien daarom onder opgave
van redenen wordt verzocht door de medezeggenschapsraad, een geleding van de
medezeggenschapsraad of het bevoegd gezag.
2. Indien tweederde deel van de leden van de medezeggenschapsraad en de meerderheid van elke
geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke
geleding afzonderlijk.
Artikel 16
Initiatief bevoegdheid medezeggenschapsraad
1. Dc medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school
betreffen. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen
en standpunten kenbaarte maken.
Het bevoegd gezag brengt op deze voorstellen, binnen due maanden een schriftelijke, met redenen
omklede reactie uit aan de medezeggenschapsraad.
2. Alvorens overte gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bevoegd gezag de
rnedezeggenschapsraad ten minste eenrnaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over
de voorstellen van de medezeggenschapsraad.
3. Indien tweederde deel van de leden van de medezeggenschapsraad en de meerderheid van elke
geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking en
overleg met elke geleding afzonderlijk.
Artikel 17
Openheid, onderling overleg en gelijke behandeling
1. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de
school.
2. De medezeggenschapsraad waakt vooris in de school in het algemeen tegen discrirninatie op
welke grond dan 00k en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de
getijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone
werknemers.
3. De medezeggenschapsraad doet san alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn
werkzaamheden en stelt de geledingen in de gelegenheid orn over aangelegenheden die de
betrokken geleding in het bijzonder aangaan met hem overleg te voeren.
Artikel 18
lnformatieverstrekking
1. De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig aWe
inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
2. De medezeggenschapsraad ontvangt in elk geval:
a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch
en onderwijskundig gebied;
b. jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet op het primair
onderwijs;
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de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden;
d. terstond informatie over elk oordeel van de Iclachtencommissie, als bedoeld in artikel 14
van de Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft
geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding
van dat oordeel zal nemen, een en ander met inachtneming van de privacy van het
personeel, ouders en leerlingen;
e. ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de school werkzame
personen en de eden van bet bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk
percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot
elkaar en tot die van bet voorafgaande jaar;
f. tenminste eenrnaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met bet orgaan van de rechtspersoon dat
is belast met het toezicht op het bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met
welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot
elkaar en tot die van het voorafgaande jaar;
g. aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de
samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het
managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.
3. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van
de medezeggenschapsraad wordt dat voorstel gelijklijdig ter kennisneming aan de andere
geleding van de medezeggenschapsraad aangeboden. Daarbij verstrekt het bevoegd gezag de
beweegredenen van het voorstel, alsmede de gevolgen die de uitwerking van het voorstel naar
verwachting zal hebben voor het personeel, ouders en leerlingen en van de naar aanleiding
daarvan genomen maatregelen.
c.

Artikel 19
Jaarverslag
1.
De medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een versiag van zijn werkzaamheden in het
afgelopen ,jaar vast en maakt dit bekend aan alle betrokkenen.
2,
De medezeggenschapsraad draagt zorg voor de (digitale) terinzagelegging van dat verslag
ten behoeve van belangstellenden.
Artikel 20
Openbaarheid en geheimhouding
De vergadering van de medezeggenschapsraad is openbaar, tenzij over individuele personen
wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de
eden zich daartegen verzet.
2. ndien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de eden
van de medezeggenschapsraad in het geding is, Ran de medezeggenschapsraad besluiten dat
het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De
medezeggenschapsraad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende
aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
3. De leden van de medezeggenschapsraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in
hun hoedanigheid vernernen, ten aanzien waarvan bet bevoegd gezag dan wel de
medezeggenschapsraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met
opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke Icarakter moeten begrijpen. Het voornemen om
geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóôr de behandeling van de betrokken
aangelegenheid meegedeeld.
4. Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij
tevens mede welke schriftelijk of mondeling 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.
5. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beeindiging van het lidmaatschap van de raad, noch
door beeindiging van de band van de betrokkene met de school.
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Paragraaf 5

Bijzondero bevoegdheden medezeggenschapsraad

lnstemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
Artikel 21
Het bovoegd gozag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor de door
hem voorgenomen besluiten met betrekking tot
a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van do school;
b. vaststelling of wijziging van hot schoolplan dan wel het leorplan en hot zorgplan;
a. vaststelling of wijziging van hot schoolreglement;
d. vaststelling of wijziging van hot boleid met betrekking tot hot vorrichton door oudors van
ondorsteunende workzaamheden ten behoeve van de school on hot ondorwijs;
a. vaststelling of wijziging van regels op hot gebied van het veiligheids-, gezondheids- en
welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van do personeelsgeleding;
f. do aanvaarding van materiele bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage ala
bedoeld in artikel 24, onderdeel c van dit reglement en niet gebaseerd op do onderwijswetgeving
indian hot bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmeo do leerhngen binnen de
schooltijden respectievelijk hot onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd
onder verantwoordelijkheid van hot bevoegd gezag, alsmedo tijdens hot overblijven, zullen
worden geconfronteerd;
g. de vaststelling of wijziging van do voor do school geldende klachtonregeling;
h. overdracht van de school of van eon onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van do school met
eon andere school, dan wel vaststolling of wijziging van hot beloid tar zake.
Artikel 22
Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
Do medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit to brengen over do door
het bevoegd gozag voorgenomen besluiten met betrekking tot:
a. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van hot moerjarig flnancieol beleid voor do school,
waaronder de voorgenomen bestemming van do middelon die door hot bovoogd gezag ten
behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegokend of van anderen zijn ontvangen, met
uit.zondering van de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24 onderdoel c van dit reglement;
b. beeindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van do workzaamhodon van do school of van
een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid tor zake;
C. hat aangaan, verbreken of belangiijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere
installing, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid tar zake;
d. deelneming of beeindiging van deelneming aan eon onderwijskundig project of experiment, dan
wel vaststelling of wijziging van hot beleid tar zake;
a. vaststelling of wijziging van hot boleid met betrekking tot do organisatio van do school;
f. vaststelling of wijziging van eon regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor
zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van do school of do wijziging
daarvan;
g. aanstelling of ontslag van do schoolleiding;
h. vaststelling of wijziging van do concrete taakverdeling binnen do schoolleiding, alsmede do
vaststelling of wijziging van hot managementstatuut;
i. vaststelling of wijziging van het beloid met botrekking tot toolating en vorwijdoring van leerlingon;
j. vaststolling of wijziging van het beleid met botrekking tot do toolating van studenten die elders in
oploiding zijn voor een functie in het ondorwijs;
k. regaling van do vakantie;
I. hot oprichten van oen centrale dienst;
m. niouwbouw of belangrijke verbouwing van de school;
n. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderfioud van de school;
o. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in artikel 45, tweede lid van
de Wet op hot primair onderwijs wordt georganiseerd;
Artikel 23
lnstemmingsbevoegdheid personeelsgeleding
Hot bevoegd gezag behoeft do voorafgaande instemming van dat deal van do medezeggonschapsraad
dat door hot personeel is gekozen, voor elk door hot bevoegd gezag to nemon besluit met betrekking tot
do volgende aangelegenheden:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

k.
I.
m.
n.
o.
p.

q.

rogoling van do govolgon voor hot porsonool van oen bosluit tot oon aangologonhoid als bodoold
in artikol 22, ondor b,c,d on I ‘van dit roglomont;
vaststolling of wijziging van do samonstolling van do formatio;
vaststolling of wijziging van rogols mot botrekking tot do nascholing van hot porsonool;
vaststolling of wijziging van oon mogolijk workroglomont voor hot porsonool en van do opzot on
do inrichting van hot workovorlog, voor zovor hot bosluit van algomono gelding is voor allo of oon
goholo catogorio van porsonoolsiodon;
vaststelling of wijziging van do vorlofrogoling van hot porsonool;
vaststolling of wijziging van oon arboids- on rusttijdonrogoling van hot porsonool;
vaststolling of wijziging van hot boloid mot botrokking tot do tookonning van salarisson, toolagon
on gratificatios aan hot porsonool;
vaststolling of wijziging van do taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het
porsonool, do schoolloiding daaronder niet begrepen;
vaststolling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning
en functiedifferentiatio;
vaststelling of wijziging van hot boloid met botrokking tot hot ovordragon van do bokostiging;
vaststelling of wijziging van oon rogoling op hot gobiod van do arboidsomstandighodon, hot
ziekteverzuim of hot ro-intogratioboloid;
vaststelling of wijziging van oon rogoling op hot gobiod van hot bodrijfsmaatschappolijk work;
vaststelling of wijziging van eon rogoling ovor hot vorworkon van on do boschorming van
persoonsgogovons van hot porsonool;
vaststolling of wijziging van een regeling inzako voorzioningon die goricht zijn op of goschikt zijn
voorwaarneming van of controlo op aanwozighoid, godrag of prostatios van hot personoel;
vaststelling of wijziging van eon rogoling op hot gobiod van hot bovorderingsbeleid of op het
gebied van hot aanstollings- on ontslagboloid voor zovor die vaststolling of wijziging geen verband
houdt met do grondslag van do school of do wijziging daarvan;
vaststelling of wijziging van rogols waarovor partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst
hobben gosloton, zijn ovoroon gokomon dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg
tusson bevoegd gezag en hot porsonoelsdool van do medezeggonschapsraad tot stand wordt
gobracht;
vaststolling of wijziging van do rogoling inzako do facilitoiten, voor zover die betrekking hooft op
het personeel.

Artikel 24
lnstemmingsbevoegdheid oudergeleding
Het bevoogd gezag bohoett do voorafgaande instemming van dat dool van do modozoggonschapsraad
dat door do oudors is gekozen, voor do door hem voorgenomon bosluiton met betrokking tot:
a. rogoling van de govolgen voor do ouders of leerlingon van oen bosluit met betrekking tot een
aangelogenheid als hiorvoor bedoeld in artikel 22, ondor b, c, d on 2;
b. verandehng van grondsiag van de school of omzotting van do school of een onderdeel daarvan,
dan wel vaststolling of wijziging van het beloid ter zako;
c. vaststelling of wijziging van do hoogte en do vaststolling of wijziging van de bestemming van do
middelen die van do ouders of de leerlingon wordt govraagd zonder dat daartoe een wottolijke
verplichting bestaat onderscheidonlijk zijn ontvangon op grond van oon overeenkomst die door do
oudors is aangegaan;
d. vaststolling of wijziging van hot beloid met betrekking tot voorzieningen ten bohoevo van
loerlingen;
o. vaststelling of wijziging van een mogolijk oudorstatuut of leerlingstatuut;
f. do wijze waarop invulling wordt gegevon aan tussenschoolso opvang;
g. vaststelling van do schoolgids;
h. vaststelling van do ondorwijstijd;

1
2

artikel 22 b (beeindiging), C (duurzame samenwerking), d (dee/fleming experiment), I (con trale dienst).
artikel 22 h (beeindiging), C (duurzame samenwerking), d (dee/fleming experiment), I (centrale dienst).

Reglement van de Medezeggenschapsraad van ohs Burg. WA. Storkschool te Owingelco, vastgesteld dd. I November2016

6

vaststelling ofwijziging van een regeling over hetverwerken van en de bescherming van
persoonsgegevens van ouders en leerlingen;
j. vaststelling of wijziging van bet beleid met betrekking tot de activiteiten die buiten de voor de
school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag;
k. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen
bevoegd gezag en ouders;
I. vaststelling of wziging van de faciliteitenregeling zoals bedoeld in artlkel 28 van de wet, voor
zover die betrekking heeti op ouders en leerlingen.
I.

Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden
Ai-tikel 25
1. De bevoegdheden op grond van de artikelen 21 tot en met 24, zijn niet van toepassing, voor
zover:
a, de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens
wet gegeven voorschritt;
b. het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 37 en 38 van de Wet op het primair
onderwijs voor zover het betrokken overleg niet besluit de aangelegenheid ter
behandeling aan het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad overte laten.
2. De bevoegdheden van het deel van de medezeggenschapsraad 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.
Termijnen
Artikel 26
1. Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad of die geleding van de
medezeggenschapsraad die het aangaat een termijn van zes weken waarbinnen een schriftelijk
standpunt uitgebracht dient te zijn over de voorgenomen besluiten met betrekking tot een
aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van dit reglement.
2. De in het eerste lid bedoelde termijn kan door het bevoegd gezag per geval, op gemotiveerd
verzoek van de medezeggenschapsraad dan wel die geleding van de medezeggenschapsraad
die het aangaat, worden verlengd.
3. Het bevoegd gezag deelt onverwijid schriftelijk mee of de termijn al dan niet wordt verlengd en
indien nodig voor welke termijn de verlenging geldt.
Paragraaf 6

Inrichting en werkwijze medezeggenschapsraad

Verkiezing voorzitter en secretaris
Artikel 27
1. De medezeggenschapsraad kiest ult zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter
en een secretaris.
2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de
medezeggenschapsraad in rechte.
3. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden voor beide geledingen een vertegenwoordiger voor
de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR).
Uitsluiting van leden van de medezeggenschapsraad
Artikel 28
1. De eden van de medezeggenschapsraad komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen na.
2. De medezeggenschapsraad kan tot bet oordeel komen, dat een lid van de
medezeggenschapsraad 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
medezeggenschapsreglement;
b. hetzij de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden;
c. hetzij een emstige belemmering vormt voor het functioneren van de
medezeggenschapsraad.

Reglement van de Medezeggenschapsraad van obs Burg. W.A. Storkschool te Dwingeloo, vastgesteld dci. 1 November 2016

7

3.

Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de medezeggenschapsraad met een
meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden besluiten het betreffende lid te
wijzen op zijn verplichtingen dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te trekken ala lid
van de medezeggenschapsraad.
4. lngeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de geleding, waaruit en waardoor het
betrokken lid is gekozen, met een meerderheid van ten minste tweederde deel besluiten het lid
van de medezeggenschapsraad uit te sluiten van de werkzaamheden van de
medezeggenschapsraad voorde duur van ten hoogste due maanden.
5. De medezeggenschapsraad 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. Fen in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan bet betrokken lid kenbaar gemaakt.
7. Fen 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.
Artikel 29
Indienen agendapunten door personeel en ouders
Agendapunten kunnen tot uiterlijk één week vOOr de MR- vergadering worden ingediend bij de secretaris
van de MR.
Artikel 30
Raadplegen personeel en ouders
Naast de wettelijk aangegane verplichte raadplegingen (vormgeven BSQ en vaststellen onderwijstijd)
behoudt de MR zich het recht voor om voor nader te bepalen onderwerpen de achterban te raadplegen.
Artikel 31
Huishoudelijk reglement
1. De rnedezeggenschapsraad stelt, met inachtneming van de voorschriften van het
medezeggenschapsreglement en de wet, een huishoudelijk reglement vast.
2. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:
a. de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris;
b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
c. de wijze van opstellen van de agenda;
d. de wijze van besluitvorming;
e het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen.
3. IDe medezeggenschapsraad zendt een afschritt van bet huishoudelijk reglement aan bet bevoegd
gezag.
Paragraaf 7’

Regeling (anclere) gesehillen

Artikel 32
Aansluiting gesuhillencommissie
De school is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), postbus 85191
3508 AD Utrecht info@onderwijsgeschillen.nl www.ondetwijsgeschillen.nI
Artikel 33
N.v.t.

Andere geschillen

Paragraaf 8

Optreden namens het bevoegd gezag

Artikel 34
Personeelslid voert overleg
1. De schoolleiding voert namens het bevoegd gezag het overleg, als bedoeld in dit reglement, met
de medezeggenschapsraad.
2. Op verzoek van de medezeggenschapsraad of op verzoek van het personeelslid, als genoemd in
bet eerste lid, kan bet bevoegd gezag besluiten dat personeelslid te ontheffen van zijn taak om
een bespreking namens het bevoegd gezag te voeren.
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Op verzoek van de medezeggenschapsraad voert het bevoegd gezag in bijzondere gevallen zeif
de besprekingen metde medezeggenschapsraad.

Paragraaf 9

Overige bepalingen

Voorzieningen
Artikel 35
gezag staat de medezeggenschapsraad het gebruik toe van de voorzieningen,
bevoegd
1. Ret
waarover het kan beschikken en die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig
heeft.
2. Het bevoegd gezag werkt de faciliteiten voor de leden van de medezeggenschapsraad, zoals
bedoeld in de wet, nader uit in het medezeggenschapsstatuut.
Rechtsbescherming
Artikel 36
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de personen die staan of gestaan hebben op een Iijst van
kandidaat gestelde personen als bedoeld in artikel 9 van dit reglement, aismede de leden en tie gewezen
eden van de medezeggenschapsraad niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun positie met
betrekking tot de school.
Wijziqing reglement
Artikel 37
Het bevoegd gezag Iegt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aen de medezeggenschapsraad
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 eden van de medezeggenschapsraad heeft
verworve n.
Citeertitel; inwerkingtreding
Artikel 38
1. Dit reglement Ran warden aangehaald aft: Medezeggenschapsreglement van OBS Burg. W.A.
Storkschool
2. Dit reglement treedt in werking met ingang 1 november 2016.
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