MedezeggenschapsSTATUUT voor het Primair Onderwijs van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)
Dit medezeggenschapsstatuut is opgesteld d.d. 7 oktober 2019 naar aanleiding van de evaluatie van de medezeggenschap bij SCOH in 2019. Aan de
hand van aanbevelingen is een nieuwe structuur voorgesteld waarbij de GMR minder leden telt. Dit zal leiden tot meer betrokkenheid en collectieve
verantwoordelijkheid vanuit de leden. Dit is een betere uitgangspositie om op stichtingsniveau te acteren en minder belasting van de MR-leden op de
scholen.
Toelichting

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1
Begripsbepalingen
a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
b. bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, en de Wet op het voorgezet onderwijs; zijnde Stichting Christelijk Onderwijs
Haaglanden;
c. directeur: de directeur die door de Voorzitter College van Bestuur is aangesteld aan het hoofd
van een onder het bevoegd gezag ressorterende school
d. GMR: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de wet;
e. MR: de Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
f. scholen: de onder het bevoegd gezag staande scholen doe door SCOH in stand worden
gehouden;
g. leerlingen: leerlingen op scholen van de SCOH waar van toepassing in de zin van de Wet op het
primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) ;
h. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
i. 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;
j. geleding: een afzonderlijke groep van MR-leden, als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de wet;
k. themaraad: een themaraad als bedoeld in artikel 20, lid 4 van de wet;
l. deelraad: een deelraad als bedoeld in artikel 20, lid 1 van de wet;
m. school: een onderwijsinstelling die in stand wordt gehouden door SCOH met een BRINnummer
dan wel een onderwijsinstelling die op een andere locatie gehuisvest is en een BRINnummer
deelt met een andere onderwijsinstelling.
n. raad c.q. raden: de GMR, de MR, de Deelraad, en/of de Themaraad waar relevant dan wel van
toepassing op die raad c.q. raden;
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Toelichting

o.
p.
q.
r.
s.

statuut: dit medezeggenschapsstatuut.
reglement GMR: het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
reglement MR: het reglement Medezeggenschapsraad van de scholen.
SBO: Speciaal Basisonderwijs.
cao: Collectieve Arbeidsovereenkomst

Artikel 1.2
Aard en werkingsduur statuut
1. Het statuut treedt in werking op 2 december 2019 en heeft in beginsel een werkingsduur van
twee jaar.1
2. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens de wet, ten
minste eenmaal in de twee jaar het medezeggenschapsstatuut vast.
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 besluit tot wijziging van een of meer bepalingen van het statuut of een wijziging van het
gehele statuut komt alleen tot stand met instemming van ten minste twee derde van het aantal
leden van de GMR.
5. Bij overschrijding van de in lid 1 en 2 genoemde termijn blijven de bepalingen van dit Statuut
gelden.

Artikel 1.2

5. Nieuw ingevoegd, dan hoeft het niet verplicht
iedere twee jaar vastgesteld te worden.

Het bevoegd gezag, de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, de heer G. van Drielen, heeft op 18
oktober 2019 het voorstel tot wijziging van het Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden kenbaar gemaakt, waarop
de GMR op 2 december 2019 instemmend heeft gereageerd, waarna het Medezeggenschapsstatuut door het bevoegd gezag is vastgesteld.
1
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HOOFDSTUK 2 INRICHTING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP
Artikel 2.1
GMR
1. Aan de Stichting is een GMR verbonden.
2. Ten behoeve van de samenstelling en de verkiezingen van leden van de GMR zijn de scholen
van SCOH verdeeld in zes (6) kieskringen:
Kieskring
Scholen
Centrum en Haagse Hout
− Kindcentrum Wondersteboven
− Oranje Nassauschool
− Van Hoogstratenschool
− Waalse Louise de Colignyschool
− Jan van Nassauschool
− Prinsehaghe
− Meester Schabergschool
Escamp & Wateringen
− De Ark
− De Gantel
− De Waterlelie
− Kindcentrum Vroondaal
− Leyenburg
− Prof. mr. A. Anemaschool
Laak, Moerwijk & Schilderswijk
− Comenius
− De Ontmoeting
− Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
− Ds. D.A. v.d. Boschschool
− P. Oosterleeschool
− Paul Krugerschool
− Prinses Ireneschool
− De Horizon
Loosduinen & Segbroek
− Bavinckschool
− De Elout
− De Vliermeent
− O.G. Heldringschool
− De Spiegel
− Ds. D.J. Karresschool
− Ds. W.E. den Hertogschool
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Artikel 2.1
Door te werken met kieskringen heeft de GMR
een gewogen afspiegeling van alle SCOHscholen. De afvaardiging van de kieskring
behartigt de belangen op stichtingsniveau.
Eenmaal lid van de GMR heeft het lid mandaat
om vanuit de eigen kennis en ervaring mee te
praten. Een goede informatievoorziening blijft
belangrijk en daar zorgt de GMR voor, maar de
achterban hoeft niet per onderwerp
geraadpleegd te worden.
Agenda en stukken worden ruim van tevoren
openbaar gemaakt. Het staat de leden van de
GMR vrij om de verschillende geledingen te
raadplegen.
De kieskringen zijn geografisch samengesteld
per wijk waardoor de verdeling niet altijd gelijk
is.

Scheveningen

−
−
−
−

Da Costaschool
De Meerpaal
De vuurtoren
Oranjeschool

Speciaal onderwijs (incl sbo en vo)

−
−
−
−

De Springplank
Het Mozaiek
Koetsveldschool
Rehobothschool

3. De GMR bestaat uit
−

6 (zes) leden , waarvan één (1) lid per kieskring gekozen wordt door de
personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de scholen uit die kieskring en
− 6 (zes) leden, waarvan één(1) lid per kieskring gekozen wordt door de ouder geledingen
van de medezeggenschapsraden van de scholen uit die kieskring
4. In geval van een of meer vacatures in de GMR, ten tijde van besluitvorming in de GMR, wordt
de stemverhouding tussen de geledingen zodanig gewogen dat er pariteit bestaat.
5. De verkiezing van de leden van de GMR vindt plaats overeenkomstig het
Medezeggenschapsreglement van de GMR.
Artikel 2.2
MR en Deelraad
1. Aan elke school met een BRINummer is een MR verbonden.
2. Daar waaronder één BRIN nummer meer scholen (c.q. locaties) functioneren wordt de
medezeggenschap van die school(locatie) via een Deelraad vorm gegeven. 2
3. De leden van de MR en de leden van een Deelraad worden rechtstreeks gekozen door en uit
de personeelsleden en de ouders en waar relevant leerlingen volgens de bepalingen van het
betreffende Reglement van de MR.
4. Het Reglement Medezeggenschap op een school geldt ook voor de Deelraad van de
school(locatie) die het BRINnummer met een school deelt.
2

•
•
•

Dit betreft
- Deelraad locatie Spiegel (hoofdvestiging Da Costaschool)
- Deelraad locatie De Meerpaal (hoofdvestiging Oranjeschool)
- Deelraad locatie De Waterlelie (hoofdvestiging De Gantel)

Pagina 4 van 8

5. GMR-leden hoeven geen MR-lid te zijn. (het
mag wel) Zij worden wel gekozen door de
individuele geledingen van de MR’s van de
scholen binnen de kieskring.

Artikel 2.3
Samenstelling MR en Deelraad
1. De MR dan wel Deelraad van elk van de scholen bestaat uit minimaal vier (4) leden van wie
− twee (2) leden door en uit het personeel worden gekozen;
− twee (2) leden door en uit de ouders worden gekozen, en daar waar sprake is van
voortgezet onderwijs, leden door en uit ouders;
De directeur van de school kan, in overeenstemming met de MR dan wel Deelraad van die school
bepalen dat de MR dan wel Deelraad uit meer dan vier (4) leden bestaat, mits het aantal leden uit
de medewerkersgeleding gelijk blijft aan het aantal leden uit de oudergeleding. In dit geval wordt
het aantal leden van de MR dan wel Deelraad vermeld in een addendum bij het Reglement van de
MR van de desbetreffende school.

HOOFDSTUK 3 THEMARAAD
Artikel 3.1
Instelling Themaraad MR
1. De MR dan wel Deelraad kan, indien minimaal twee/derde van het aantal leden van de
betreffende raad daarmee instemt en na instemming van het bevoegd gezag, een Themaraad
instellen voor een of meer aangelegenheden zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van de WMS.
2. De Themaraad wordt voor een vooraf bepaalde termijn ingesteld.
3. De zittingsduur van de leden van de Themaraad wordt bij het instellen bepaald.
4. Het aantal leden van de Themaraad wordt bij het instellen van de raad bepaald, waarbij tevens
wordt bepaald uit welke medezeggenschapsorganen leden afkomstig kunnen zijn, waarbij
steeds gestreefd wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging van personeel en ouders.
5. Als er meer gegadigden dan beschikbare plaatsen zijn, worden de leden van de Themaraad
gekozen door de leden van de raad die de Themaraad instellen.
Artikel 3.2
Bevoegdheden Themaraad
1. Bij de instelling van de Themaraad wordt bepaald welke advies- en instemmingsbevoegdheden
de Themaraad krijgt toegekend.
2. Daar waar de Themaraad bevoegdheden heeft, kan de reguliere MR dan wel Deelraad deze
bevoegdheden niet meer uitoefenen zolang de Themaraad bestaat.
3. Themaraden hebben niet de bevoegdheid een geschil aanhangig te maken. De MR dan wel
Deelraad vertegenwoordigt in een eventueel geschil de betreffende Themaraad.
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HOOFDSTUK 4 INFORMATIEVOORZIENING
Artikel 4.1
Informatievoorziening door het bevoegd gezag
Het verstrekken van informatie door of namens het bevoegd gezag aan de raden wordt geregeld
in het Medezeggenschapsreglement.
Artikel 4.2 Informatieverstrekking betrokkenen
1. De raden werken transparant tenzij er redenen zijn voor geheimhouding.
2. De raden doen aan alle bij de betreffende school of scholen betrokken personen gevraagd en
ongevraagd (digitaal) schriftelijk verslag over hun activiteiten en stellen ieder van hen in de
gelegenheid om met ieder van hen overleg te voeren.
3. De raden 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.
4. De vergaderingen van de raad dan wel de geledingen, zijn in principe openbaar. De voorzitter
van de raad kan gemotiveerd bepalen dat een vergadering niet openbaar is.

Artikel 4.2
In het handboek GMR wordt beschreven hoe de
raden elkaar informeren. Dit wordt een
belangrijk speerpunt van de nieuwe GMR.
Het handboek GMR wordt door de nieuwe GMR
binnen twee maanden na installatie vastgesteld.

HOOFDSTUK 5 FACILITEITEN
Artikel 5.1
Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling
1. Het bevoegd gezag staat aan ouders en personeelsleden, die deelnemen in de raad 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. Wanneer het bedrag als bedoeld in lid 1 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 Stichting.
3. Het bevoegd gezag vergoedt de redelijke scholingskosten voor de leden van de raad ten
behoeve van de medezeggenschap; op basis van een voorafgaande activiteitenplan en
kostenraming van de betreffende school. De cao is leidend.
Beschikbaarstelling vindt plaats na overlegging van een offerte of factuur.
4. Voor kosten van deskundigheidsbevordering die het gereserveerde bedrag overschrijden, kan
een gemotiveerd verzoek tot vergoeding bij het bevoegd gezag worden ingediend.
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Artikel 5.1
1. Bijvoorbeeld sharepoint en mailadres SCOH
voor ouders.

5. De redelijkerwijs noodzakelijke kosten van het raadplegen van een deskundige en juridische
bijstand bij juridische procedures door de raad komen slechts ten laste van het bevoegd gezag
indien het bevoegd gezag vooraf in kennis is gesteld van de te maken kosten.
6. Wanneer de raad een achterbanraadpleging wenst te houden, informeert deze daar direct het
bevoegde gezag over met een raming van eventueel extra benodigde kosten. Het bevoegd
gezag stelt de faciliteiten voor een achterbanraadpleging ter beschikking.
Artikel 5.2
Faciliteiten personeel
1. Voor het personeel dat zitting heeft in de raad worden faciliteiten in de vorm van uren
beschikbaar gesteld, minimaal conform wat daarover is afgesproken in de cao.
2. Personeelsleden die zitting hebben in het dagelijks bestuur van de GMR ontvangen voor deze
werkzaamheden per bijgewoonde vergadering dan wel jaarlijks een door het bevoegd gezag te
bepalen vergoeding dan wel compensatie.
3. Personeelsleden die lid zijn van een raad ontvangen een door het bevoegd gezag vast te stellen
onkostenvergoeding.
Artikel 5.3
Faciliteiten ouders
1. Ouders die zitting hebben in de GMR of een raad ontvangen hiervoor per vergadering jaarlijks
een door het bevoegd gezag vast te stellen vrijwilligersvergoeding.
2. Ouders die zitting hebben in het dagelijks bestuur van de GMR ontvangen voor deze
werkzaamheden jaarlijks dan wel per vergadering een door het bevoegd gezag te bepalen
redelijke vrijwilligersvergoeding.
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Artikel 5.3
Bedragen worden afgesproken in overleg met
het bevoegd gezag en vastgelegd in het
handboek GMR en opgenomen in de begroting
GMR.

HOOFDSTUK 6 BESPREKINGEN
Artikel 6.1
Besprekingen namens bevoegd gezag
1. De voorzitter van het College van Bestuur voert als bevoegd gezag de benodigde of gewenste
besprekingen met de leden van de GMR.
2. De besprekingen met de MR en Deelraad worden namens het bevoegd gezag gevoerd door de
directeur van de betreffende school.
3. De besprekingen met een Themaraad worden namens de bevoegd gezag gevoerd door de
directeur van de betreffende school indien de Themaraad uitsluitend betrekking heeft op de
school. Indien de themaraad betrekking heeft op onderwerpen die het belang van één school
overstijgen voert de voorzitter van het College van Bestuur het overleg.
4. In voorkomende gevallen kan het bevoegd gezag bepalen dat een andere medewerker dan wel
aangewezen deskundige de besprekingen uit lid 1, 2 en 3 namens het bevoegde gezag voert.

HOOFDSTUK 7 WIJZIGING STATUUT
Artikel 7.1
Wijziging reglement
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit Medezeggenschapsstatuut als voorstel voor aan de
GMR en stelt het gewijzigde Medezeggenschapstatuut slechts vast na instemming van ten minste
twee derde deel van het aantal leden van de GMR.

Bronnen:
Medezeggenschap Statuut SCOH 2016; Evaluatie GMR Jos van Elderen B&T maart 2019; Uitwerking aanbevelingen GMR SCOH; GMR SCOH d.d. 2019; Toelichting bij
uitwerking aanbevelingen GMR SCOH d.d. 2019; Voorbeeldstatuut Onderwijsgeschillen, aangepast in januari 2017. De tekst hiervan mag onder vermelding van de bron vrij
gebruikt worden. (www.infowms.nl)
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