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Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

wet a. wet: de Wet Medezeggenschap Scholen;
WPO b. WPO: de Wet op het Primair onderwijs;
bevoegd gezag c. bevoegd gezag: College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs;
GMR d. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van
de wet;

MR e. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3
van de wet;

dagelijks bestuur f. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad;

scholen g. scholen: zie bijlage 1;
leerlingen h. leerlingen: leerlingen in de zin van de WPO;
ouders i. ouders: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen;
schoolleiding j. schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, bedoeld in de WPO, die in

dienstverband dan wel anderszins door het bevoegd gezag gemandateerd
werkzaam zijn aan de scholen:

personeel k. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste zes maanden te
werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is
op de scholen;

geleding l. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid
van de wet;

reglement GMR m.reglement GMR: Reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;
reglement MR n. reglement MR: Reglement Medezeggenschap van één van de scholen;
huishoudelijk reglement GMR o. huishoudelijk reglement; het huishoudelijk reglement van de GMR

Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen

Artikel 2 Medezeggenschapsorganen

GMR 1. Aan de Stichting is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het
Primair Onderwijs verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschaps-
raden van de PO-scholen uit de personeelsleden en de ouders gekozen vol-
gens de bepalingen van het reglement GMR.

MR 2. Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt
rechtstreeks door en uit de personeelsleden en de ouders gekozen volgens de
bepalingen van het reglement MR.

DB 3. De GMR kent een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur wordt door en uit
de leden van de GMR gekozen volgens de bepalingen van het huishoudelijk
reglement van de GMR.

Artikel 3 Omvang en samenstelling medezeggenschapsorganen

samenstelling GMR 1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit het aantal scho-
len voor het primair onderwijs keer twee, Per school wordt een ouder en een
personeelslid gekozen.

dagelijks bestuur GMR De GMR laat zich vertegenwoordigen door een dagelijks bestuur. Het dage-
lijks bestuur bestaat uit 8 tot 12 personen waaronder een voorzitter en
secretaris. Het dagelijks bestuur bestaat uit een gelijk aantal ouders en
personeelsleden en is volledig gemandateerd om namens de GMR met het be-
voegd gezag te overleggen en beslissingen te nemen. Het dagelijks bestuur
legt verantwoording af aan de algemene vergadering van de GMR over de ge-
nomen beslissingen.
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samenstelling MR 2. De medezeggenschapsraden van scholen tot 250 leerlingen bestaan uit
minimaal vier en maximaal zes leden en bij scholen vanaf 250 leerlingen uit
minimaal vier en maximaal tien leden. In beide gevallen geldt dat de mede-
zeggenschapsraden voor de helft bestaan uit leden die uit en door de gele-
ding van het personeel zijn gekozen en voor de helft uit leden die door en
uit de geleding ouders zijn gekozen.
Bepalend voor het aantal leden van de medezeggenschapsraad is het aantal
leerlingen op de laatste teldatum voorafgaande aan de verkiezing.

Paragraaf 3 Informatieverstrekking

Artikel 4 Informatieverstrekking
van het bevoegd gezag aan de medezeggenschapsorganen

termijn 1. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot instemming met voorgenomen be-
sluiten als bedoeld in artikel 21 van het Reglement GMR neer, drie maanden
voor het besluit ten uitvoer gebracht zal worden.

2. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot instemming met voorgenomen be-
sluiten als bedoeld in artikel 21 van het Reglement MR neer, twee maanden
voor het besluit ten uitvoer gebracht zal worden.

informatieverstrekking 3. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot advies t.a.v. voorgenomen besluiten
adviesonderwerpen GMR als bedoeld in artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement GMR neer, drie maan-

den voor het besluit ten uitvoer gebracht zal worden.
informatieverstrekking 4. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot advies t.a.v. voorgenomen besluiten
adviesonderwerpen MR als bedoeld in artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement MR neer, twee maan-

den voor het besluit ten uitvoer gebracht zal worden.
afwijking termijnen 5. In overleg en in het belang van zorgvuldige besluitvorming dan wel van

spoedeisend belang kan worden afgeweken van de in de vorige leden ge-
noemde termijnen.

geen reactie 6. Indien een medezeggenschapsorgaan of een geleding die het aangaat, niet
binnen de in lid 1, 2, 3 en 4 bedoelde termijnen advies uitbrengt dan wel
geen uitsluitsel geeft over het al dan niet verlenen van instemming, wordt
het orgaan geacht het eens te zijn, respectievelijk in te stemmen met het aan
het orgaan voorgelegde voorgenomen besluit.

vakanties 7. Voor de in dit lid genoemde termijnen hebben schoolvakanties die een week
of korter duren geen opschortende werking.

Artikel 5 Informatieverstrekking
tussen medezeggenschapsorganen onderling

informatieverstrekking De secretarissen van de medezeggenschapsorganen zijn verantwoordelijk voor
een goede onderlinge informatieuitwisseling. Van de zijde van de Stichting
wordt dit gefaciliteerd door de informatieuitwisseling op interactieve wijze mo-
gelijk te maken.

Artikel 6 Geheimhouding

geheimhouding Ten aanzien van zaken die in besloten vergadering besproken zijn dan wel waar-
omtrent het bevoegd gezag geheimhouding heeft opgelegd vervalt de ver-
plichting tot informatieverstrekking.
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Paragraaf 4 Faciliteiten

Artikel 7 Algemene faciliteiten t.b.v. medezeggenschapsorganen

vergaderfaciliteiten 1. Ten behoeve van hun vergaderingen kunnen de medezeggenschapsorganen in
overleg met de daartoe aangewezen functionaris beschikken over vergader-
ruimte, overige vergaderfaciliteiten (koffie, thee, drankjes, versnaperingen)
en kopieerfaciliteiten.

kostenraming 2. Op basis van een activiteitenplan en kostenraming wordt in de begroting van
de school dan wel de organisatie jaarlijks een bedrag gereserveerd voor
algemene kosten van de medezeggenschapsorganen waaronder begrepen
deskundigheidsbevordering van de leden en raadpleging van deskundigen,
inclusief juridische bijstand.

publicatiemiddelen 3. Medezeggenschapsorganen kunnen in overleg met een eventuele redactie
gebruik maken van de binnen de school of organisatie gebruikelijke publica-
tiemethoden (publicatieborden, schoolkrant, intranet).

Artikel 8 Faciliteiten t.b.v. het personeel

faciliteiten personeel Voor het personeel dat zitting heeft in een medezeggenschapsorgaan worden
faciliteiten in de vorm van uren beschikbaar gesteld, conform wat daarover is
bepaald in de CAO-PO.

Artikel 9 Faciliteiten t.b.v. ouders

onkostenvergoeding ouders 1. Voor ouders die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan wordt een
onkostenvergoeding ter beschikking gesteld om aantoonbare en noodzake-
lijke uitgaven te dekken.

reis- en verblijfskosten 2. Onder de in lid 1 bedoelde onkosten vallen in elk geval reis- en verblijfs-
kosten, die zullen worden vergoed conform wat in de CAO-PO voor het per-
soneel is bepaald.

Paragraaf 5 Vertegenwoordiging van het bevoegd gezag

Artikel 10 Overleg gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

overleg GMR 1. Het overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt na-
mens het bevoegd gezag gevoerd door de desbetreffende portefeuillehouder
van het lid van het College van Bestuur, diens plaatsvervanger of diens
gemandateerde.

2. Het dagelijks bestuur voert namens de gemeenschappelijke medezeggen-
schapraad het overleg met het bevoegd gezag. Het dagelijks bestuur is daar-
toe door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad volledig gemanda-
teerd.

3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad komt in beginsel twee keer
per jaar bijeen in een algemene vergadering. In die vergadering legt het
dagelijks bestuur verantwoording af aan de algemene vergadering.

Artikel 11 Overleg medezeggenschapsraden

overleg MR De besprekingen met de medezeggenschapsraden worden namens het bevoegd
gezag gevoerd door de eindverantwoordelijke schoolleider of diens plaats-
vervanger.
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Artikel 12 Ontheffing

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 het

medezeggenschapsorgaan schriftelijk in kennis van zijn besluit. De onthef-
fing is voor bepaalde tijd en kan alle of alleen bepaalde gevallen betreffen.
Het besluit is met redenen omkleed.

Paragraaf 6 Overige bepalingen

Artikel 13 Vaststelling en wijziging statuut

vaststelling en wijziging 1. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krach-
tens de wet, ten minste eenmaal in de twee jaar het statuut medezeggen-
schap PO vast.

gekwalificeerde meerderheid 2. Het bevoegd gezag legt het statuut medezeggenschap PO, daaronder elke
wijziging ervan mede begrepen, als voorstel aan de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad PO voor en stelt het slechts vast indien het voorstel
de instemming van twee derden van het aantal leden van de gemeenschap-
pelijke medezeggenschapsraad PO heeft verworven.

Artikel 14 Citeertitel; inwerkingtreding

1. Dit statuut kan worden aangehaald als: Statuut Medezeggenschap Primair
Onderwijs.

2. Dit statuut treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.
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