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Medezeggenschapreglement
Paragraaf 1 Algemeen
Artikel 1 Begripsbepalingen
▪ bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste
▪ CAO voortgezet onderwijs: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs,
zoals vastgesteld door ACOP, CCOOP en CMHF als werknemersorganisaties, en ABC, BPCO,
VBKO en VOS als werkgeversorganisaties in het onderwijs
▪ DB: dagelijks Bestuur van de raad, bestaande uit voorzitter, secretaris en plaatsvervangend
voorzitter
▪ geleding: respectievelijk leden die uit en door het personeel zijn gekozen (geleding personeel),
leden die uit en door de ouders zijn gekozen (geleding ouders) en leden die uit en door de
leerlingen zijn gekozen (geleding leerlingen)
▪ kiesgroepen: het personeel van de school is ingedeeld in maximaal één kiesgroep. Er zijn vier
kiesgroepen; BGL, M+HV, Hardenberg en onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
▪ leerlingen: de leerlingen van de school
▪ LCG WMS: landelijke commissie geschillen WMS
▪ MR-overleg: vergadering van de raad (niet openbaar) zonder bevoegd gezag;
▪ MR-vergadering: openbare vergadering van de raad met bevoegd gezag;
▪ ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen
▪ onderwijs ondersteunend personeel (OOP): personen die in dienst zijn van de school en
personen die niet benoemd zijn bij de school maar ten minste zes maanden werkzaam zijn op de
school in een onderwijs ondersteunende functie. Assistenten in het onderwijs worden ook tot
het OOP gerekend
▪ personeel: personen die in dienst zijn van de school en personen die niet benoemd zijn bij de
school maar ten minste zes maanden werkzaam zijn op de school
▪ raad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de WMS
▪ Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van de Stichting
▪ reglement: het medezeggenschapsreglement van de school
▪ sector: onderwijskundige eenheid (BGL, M+HV en Hardenberg)
▪ school: scholengemeenschap De Nieuwe Veste
▪ schoolleiding: directeur bedoeld in de Wet op voortgezet onderwijs
▪ statuut: het medezeggenschapsstatuut van deze school
▪ website: de website van de school (www.denieuweveste.nl)
▪ WMS: de Wet medezeggenschap op scholen (Stbl 2006, 658)
▪ WVO: de Wet op het Voortgezet Onderwijs
Paragraaf 2 De medezeggenschapsraad
Artikel 2 Medezeggenschapsraad
1. Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden.
2. De raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders, leerlingen en het personeel gekozen volgens
de bepalingen van dit reglement.
3. Indien een te nemen besluit, vooraf voor advies dient te worden voorgelegd aan de raad, draagt
het Bevoegd gezag er zorg voor dat:
▪ advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn
op de besluitvorming;
▪ de raad in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te voeren voordat advies wordt
uitgebracht;
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de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan het
uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven; en
▪ raad, indien het Bevoegd gezag het advies niet of niet geheel wil volgen, in de gelegenheid
wordt gesteld nader overleg met hem te voeren alvorens het besluit definitief wordt
genomen.
4. Het College van Bestuur voert besprekingen met de raad of leden van de raad.
▪

Artikel 3 Omvang en samenstelling medezeggenschapsraad
1. De raad bestaat uit zestien leden van wie:
▪ acht leden gekozen uit en door het personeel,
▪ vier leden gekozen uit en door de ouders en
▪ vier leden gekozen uit en door de leerlingen.
Om in de geleding personeel te zorgen, dat elke sector en het OOP door ten minste één
personeelslid vertegenwoordigd wordt hebben de kiesgroepen BGL, M+HV, Hardenberg en
OOP elk één garantiezetel.
2. Indien niet aan het gestelde in het eerste lid kan worden voldaan, omdat onvoldoende ouders
dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, wordt de niet door de desbetreffende groep te
vervullen plaats toegedeeld aan de andere groep.
Artikel 4 Onverenigbaarheden
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag en personeelsleden die namens het bevoegd
gezag optreden in besprekingen met de raad, kunnen geen lid zijn van de raad.
Artikel 5 Zittingsduur
1. Personeel, leerlingen en ouders hebben zitting in de raad voor een periode van vier jaar. Een
reguliere zittingsperiode start aan het begin van het eerste schooljaar na verkiezing in de maand
mei en eindigt aan het einde van het tweede, respectievelijk vierde schooljaar.
2. Een lid van de raad treedt na zijn eerste zittingsperiode van vier jaar af en is terstond eenmalig
herkiesbaar voor een aansluitende tweede zittingsperiode van vier jaar.
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 raad:
▪ door overlijden;
▪ door opzegging door het lid;
▪ door ondercuratelestelling;
▪ zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij is gekozen.
Paragraaf 3 De Verkiezing
Artikel 6 Verkiezingsprotocol
1. Reguliere verkiezingen voor de raad vinden jaarlijks plaats in de maand mei.
2. Ten behoeve van de verkiezing worden personeel, leerlingen en ouders in de raad verdeeld in
twee gelijke groepen van acht leden: groep 1 en groep 2. De verkiezing wordt om de twee jaar
afwisselend voor groep 1 en groep 2 gehouden. Na de verkiezing heeft een groep vier jaar zitting
in de raad.
3. Groep 1 bestaat uit vier personeelsleden, twee leerlingen en twee ouders. Uit deze groep wordt
tijdens het eerste MR-overleg van het nieuwe schooljaar de voorzitter van de raad gekozen.
4. Groep 2 bestaat ook uit vier personeelsleden, twee leerlingen en twee ouders. Uit deze groep
wordt tijdens het eerste MR-overleg van het nieuwe schooljaar de secretaris van de raad
gekozen.
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5. Binnen de geleding personeel is voor elk van de drie sectoren en het OOP één garantiezetel
beschikbaar, zodat bevorderd wordt dat elke sector en OOP door ten minste één personeelslid
vertegenwoordigd wordt in de raad.
6. Nieuwe leden van de raad worden uitgenodigd de resterende vergaderingen van het lopende
schooljaar als publiek bij te wonen.
7. Er wordt in een rooster van aftreden bijgehouden welke personen op welk moment moeten
aftreden.
Artikel 7 Organisatie verkiezingen
De leiding van de verkiezing van de leden van de raad berust bij de raad. De organisatie daarvan kan
de raad opdragen aan een verkiezingscommissie. De raad bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de
bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten
van de verkiezingscommissie wordt beslist.
Artikel 8 Verkiezingscommissie
1. De raad benoemt een verkiezingscommissie. De commissie bestaat uit ten minste drie leden,
waarvan ten minste één lid van de geleding personeel en ten minste één lid van de geleding
ouders/leerlingen. De raad stelt het bevoegd gezag in kennis van de benoeming van de
verkiezingscommissie.
2. De verkiezingscommissie is belast met de leiding van de verkiezing van de leden van de raad aan
de school, met inachtneming van de bepalingen van dit reglement.
3. Binnen drie weken na afloop van de verkiezing maakt de verkiezingscommissie een verslag van
haar werkzaamheden en zendt dit aan de raad en aan het bevoegd gezag.
4. Voorts draagt zij alle bescheiden, betrekking hebbend op de verkiezingen, over aan de secretaris
van de raad.
Artikel 9 Verkiezingsprocedure
1. De verkiezingscommissie bepaalt, ten minste vijf weken voor de beoogde datum van de
verkiezingen in de maand mei en na overleg met de raad, de datum van de verkiezingen, alsmede
de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De verkiezing kan over meerdere dagen
verspreid zijn.
2. Aan de hand van de in het vorige lid van dit artikel bepaalde datum en tijdstippen stelt de
verkiezingscommissie een tijdschema op waarin wordt aangegeven op welke wijze het verloop
van de verkiezing wordt ingericht.
3. De commissie stelt het bevoegd gezag en de raad in kennis van het in het tweede lid van dit
artikel genoemde tijdschema.
Artikel 10 Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
1. Voor de raad zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar:
a. leden van het personeel;
b. ouders van de leerlingen die aan de school ingeschreven staan;
c. leerlingen die aan de school ingeschreven staan.
2. Leden van het bevoegd gezag zijn niet kiesgerechtigd of verkiesbaar. Personeelsleden die namens
het bevoegd gezag overleg voeren met de raad, zoals vastgelegd in het statuut, zijn niet
verkiesbaar.
Artikel 11 Kandidaatstelling
1. Na vaststelling van de lijst van verkiesbare personen, stelt de commissie personen in de
gelegenheid zich kandidaat te stellen voor hun geleding van de raad. De commissie maakt tijdig
bekend op welke wijze een persoon zich kandidaat kan stellen. Personeelsleden moeten daarbij
aangeven tot welke kiesgroep zij behoren. De commissie stelt kandidaten in de gelegenheid een
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pasfoto in te leveren en zich in een korte tekst te presenteren als kandidaat. De commissie zorgt
dat de kiesgerechtigden voor de verkiezing kennis kunnen nemen van pasfoto en tekst.
Artikel 12 Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen
1. De verkiezingscommissie stelt ten minste vier weken voor de datum van de verkiezingen per
geleding een voorlopige lijst op van verkiesbare en kiesgerechtigde personen en legt deze ter
inzage.
2. Tot een week na het opstellen van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde lijst kunnen op
verzoek van belanghebbenden dan wel ambtshalve door de verkiezingscommissie wijzigingen in
de lijst worden aangebracht
3. Tien dagen na het opstellen van de voorlopige lijst stelt de verkiezingscommissie de lijst van
verkiesbare en kiesgerechtigde personen vast en legt deze ter inzage.
Artikel 13 Onvoldoende kandidaten
1. Indien uit een geleding niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de raad voor die geleding
zijn, vindt voor die geleding geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te
zijn gekozen. De verkiezingscommissie stelt het bevoegd gezag, de raad en de betrokken geleding
daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.
2. Als voor de geleding ouders of de geleding leerlingen minder kandidaten zijn gesteld dan het
aantal te vervullen vacatures, worden deze niet-vervulde vacatures overgedragen aan de andere
geleding. Voor een periode van één schooljaar worden deze vacatures vervuld door kandidaten
van de andere geleding, die niet zijn gekozen voor hun eigen geleding. Degene die blijkens de in
artikel 16.3 van dit reglement bekendgemaakte uitslag daarvoor als eerste in aanmerking komt,
vervult de overgedragen vacature.
3. Wanneer aan het tweede lid van dit artikel toepassing is gegeven, schrijft de raad in de maand mei
een tussentijdse verkiezing uit voor de oorspronkelijke vacature(s). De zittingsduur van een aldus
gekozen lid, wordt verminderd met het aantal jaren dat de oorspronkelijke vacature niet is
vervuld. Het gekozen lid wordt conform artikel 6.3 van dit reglement ingedeeld bij de groep
waarin de oorspronkelijke vacature was ontstaan.
4. Als binnen de geleding personeel geen kandidaten zijn gesteld voor een vacature voor een
garantiezetel, vervalt deze garantiezetel tot de eerstvolgende reguliere verkiezing voor de
personeelsgeleding. De vervallen garantiezetel wordt bij het bepalen van de uitslag van de
verkiezing als een gewone zetel beschouwd.
Artikel 14 Wijze van stemmen
1. Een kiesgerechtigde persoon brengt hoogstens zoveel stemmen uit op kandidaten van zijn eigen
geleding als er vacatures zijn.
2. Bij het stemmen wordt in principe gebruik gemaakt van een digitaal systeem.
3. Behoort de kiezer tot de ouders, dan geldt dat elke ouder stemgerechtigd is. Een nieuwe partner
van een gescheiden ouder is alleen stemgerechtigd als de eerste ouder daartoe officieel een
verzoek heeft ingediend.
4. De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming.
Artikel 15 Telling der stemmen; ongeldigheid
1. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldige stemmen vast dat
op elke kandidaat is uitgebracht.
2. Ongeldig zijn de stemmen:
a. waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt;
b. waarmee aan meer kandidaten een voorkeur is gegeven dan er vacatures zijn.
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Artikel 16 Uitslag verkiezingen
1. Per geleding is/zijn gekozen de kandida(a)t(en) die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen
op zich heeft/hebben verenigd. Indien er voor bepaalde zetels meer kandidaten zijn, die een gelijk
aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
2. Binnen de geleding personeel wordt eerst vastgesteld welk personeelslid de garantiezetel van zijn
eigen kiesgroep vervult. Daarna wordt bepaald welke kandidaten de overige zetels vervullen. Het
eerste lid van dit artikel is hierbij van overeenkomstige toepassing.
3. De uitslag van de verkiezingen wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en ten spoedigste
bekendgemaakt.
4. Bij een reguliere verkiezing in de maand mei is een gekozen kandidaat formeel lid van de raad met
ingang van het nieuwe schooljaar.
Artikel 17 Tussentijdse vacatures
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de raad tot opvolger van het betrokken lid aan de
kandidaat uit dezelfde geleding die blijkens de conform artikel 16.3 bekendgemaakte uitslag
daarvoor als eerste in aanmerking komt.
2. Als de tussentijdse vacature een garantiezetel van een kiesgroep betreft, wijst de raad tot
opvolger van het betrokken personeelslid aan de kandidaat uit dezelfde kiesgroep die blijkens de
in artikel 16.3 bekendgemaakte uitslag daarvoor als eerste in aanmerking komt. Als een dergelijke
kandidaat niet beschikbaar is, wordt de zetel van een zittend personeelslid uit de betreffende
kiesgroep omgezet in een garantiezetel. Als meerdere personeelsleden hiervoor in aanmerking
komen, wordt diegene aangewezen die bij verkiezing de meeste stemmen heeft verkregen. De
tussentijdse vacature voor een garantiezetel die omgezet is in een gewone zetel, wordt behandeld
conform het eerste lid van dit artikel.
3. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De raad maakt deze
aanwijzing ten spoedigste bekend aan het bevoegd gezag en de betrokken geleding.
4. Indien uit een geleding minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels beschikbaar zijn, of indien er
geen opvolger aanwezig is zoals bedoeld in eerste of tweede lid van dit artikel, wordt in de
vacature(s) voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing binnen zes maanden nadat
de raad heeft vastgesteld dat er sprake is van een vacature. Bij een tussentijdse verkiezing zijn
relevante artikelen van dit reglement onverkort van toepassing.
5. De raad kan beslissen dat bij een tussentijdse vacature die tijdens een schooljaar na 1 november
ontstaat, geen tussentijdse verkiezing wordt gehouden.
6. De kandidaat die een tussentijdse vacature vervult, treedt af met de overige leden van de groep,
waarvan hij een lid heeft vervangen, als de zittingstermijn van die groep verstreken is.
Paragraaf 4 Algemene taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad
Artikel 18 Overleg met bevoegd gezag en Raad van Toezicht
1. Het bevoegd gezag en de raad komen bijeen, indien daarom onder opgave van redenen wordt
verzocht door de raad, een geleding van de raad of het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan te
allen tijde voorstellen doen tot wijziging van het reglement.
2. Er vindt jaarlijks minimaal één keer formeel en één keer informeel overleg plaats tussen de raad
en de Raad van Toezicht.
Artikel 19 Initiatief bevoegdheid medezeggenschapsraad
1. De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. Hij 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 raad. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze

Pagina 5 van 11

501.18.00-PRO

Procedure

Medezeggenschapsreglement

Organisatie, versie: 1.0
Datum MR: 14-11-19

reactie, stelt het bevoegd gezag de raad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg
te voeren over de voorstellen van de raad.
Artikel 20 Openheid, onderling overleg en gelijke behandeling
1. De raad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.
2. De raad waakt voorts in de school 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.
Artikel 21 Informatieverstrekking
1. Zie statuut artikel 4.
Artikel 22 Jaarverslag
1. Zie statuut artikel 7 lid 3.
Artikel 23 Openbaarheid en geheimhouding
1. De MR-vergadering van de raad is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of
de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van ten minste tweederde 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 raad in het geding is, kan de raad besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of
dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De raad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van
de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
3. De leden van de raad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid
vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de raad hun geheimhouding heeft
opgelegd. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zo mogelijk vóór 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 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 beëindiging van het lidmaatschap van de raad, noch
door beëindiging van de band van de betrokkene met de school.
Paragraaf 5 Bijzondere bevoegdheden medezeggenschapsraad
Artikel 24 Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
1. Zie artikel 10 Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)
Artikel 25 Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
1. Zie artikel 11 Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)
Artikel 26 Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding
1. Zie artikel 12 Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)
Artikel 27 Instemmingsbevoegdheid ouder- en leerlingengeleding
1. Zie artikel 14 Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)
Artikel 28 Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden
1. De bevoegdheden op grond van de artikelen 24 tot en met 27 van dit reglement, zijn niet van
toepassing, voor zover:
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de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet
gegeven voorschrift;
▪ het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 40 van de Wet op het voortgezet
onderwijs voor zover het betrokken overleg niet besluit de aangelegenheid ter behandeling
aan het personeelsdeel van de raad over te laten.
2. De bevoegdheden van het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, zijn niet van
toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid de school reeds inhoudelijk is geregeld
in een collectieve arbeidsovereenkomst.
3. Indien het bevoegd gezag een besluit neemt waarmee de raad niet heeft ingestemd of waarvoor
niet de vereiste instemming van de raad is gevraagd, kan de raad tegenover het bevoegd gezag
binnen zes weken de nietigheid van het besluit inroepen. De termijn van zes weken gaat in op het
moment dat de raad is gebleken, dat het bevoegd gezag uitvoering of toepassing geeft aan het
besluit.
▪

Artikel 29 Termijnen
1. De raad brengt een schriftelijk standpunt over een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag
m.b.t. onderwerpen, die beschreven staan in artikel 24 t/m 27 van dit reglement, binnen zeven
schooldagen uit nadat de raad in een MR-vergadering een beslissing genomen heeft over het
voorstel van het bevoegd gezag.
2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn kan door het bevoegd gezag per geval, op
gemotiveerd verzoek van de raad dan wel die geleding van de raad die het aangaat, worden
verlengd.
3. Het bevoegd gezag deelt onverwijld 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
Artikel 30 Verkiezing voorzitter en secretaris
1. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter (zie artikel 6, lid 4), een plaatsvervangende
voorzitter en een secretaris (zie artikel 6, lid 5) .
2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de
raad.
Artikel 31a Uitsluiting van leden van de medezeggenschapsraad
1. De leden van de raad komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na.
2. De raad kan tot het oordeel komen, dat een lid van de raad de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde verplichtingen niet nakomt, indien het betrokken lid;
▪ hetzij ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de WMS, het
Medezeggenschapsstatuut, het Medezeggenschapsreglement of het Huishoudelijk reglement
van de MR;
▪ hetzij de plicht tot geheimhouding schendt;
▪ hetzij een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de raad.
3. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid van dit artikel kan de raad met een
meerderheid van ten minste tweederde deel 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 raad.
4. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid van dit artikel kan de geleding, waaruit en
waardoor het betrokken lid is gekozen, met een meerderheid van ten minste tweederde deel
besluiten het lid van de raad uit te sluiten van de werkzaamheden van de raad voor de duur van
ten hoogste drie maanden.
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5. De raad pleegt ingeval van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde oordeel en ingeval van
een voornemen als bedoeld in het derde lid van dit artikel zoveel als mogelijk overleg met de
geleding waaruit en waardoor het betrokken lid is gekozen, rekening houdend met de
vertrouwelijkheid van gegevens.
6. Een in het tweede lid van dit artikel bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid
kenbaar gemaakt.
7. Een in het derde en vierde lid van dit artikel 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 31b Klacht over lid van de medezeggenschapsraad
1. Klachten over het gedrag van een lid van de medezeggenschapsraad in het kader van
werkzaamheden die het lid voor de raad verricht, kunnen worden ingediend bij de secretaris van
de raad.
2. De voorzitter van de raad behandelt de klacht in eerste instantie in overleg met het Dagelijks
Bestuur van de raad. Onderdeel van de behandeling zijn in ieder geval gesprekken met de
indiener van de klacht en het betrokken lid van de raad. Daarbij wordt als leidraad gebruikt het
principe van hoor en wederhoor.
3. Als de klacht betrekking heeft op een lid van het Dagelijks Bestuur, wordt dat lid niet betrokken
bij de afhandeling van de klacht.
4. De indiener van de klacht wordt eventueel gewezen op de mogelijkheid de externe
vertrouwenspersoon of de vertrouwenspersoon integriteit van de school in te schakelen.
5. De voorzitter legt de bevindingen van het Dagelijks Bestuur voor aan de raad. Dit geschiedt
onder oplegging van geheimhouding, zoals beschreven in het Medezeggenschapsreglement, art.
23. Het betrokken lid van de raad is niet aanwezig bij deze bespreking.
6. De raad formuleert een standpunt over de klacht en legt dat voor aan zowel de indiener van de
klacht als het betrokken lid van de raad.
7. De raad publiceert een geanonimiseerd verslag van de uitspraak.
Artikel 32 Huishoudelijk reglement
1. De raad stelt, met inachtneming van de voorschriften van het reglement en de WMS, een
huishoudelijk reglement vast.
2. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:
▪ 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 dat vereist is om te kunnen vergaderen.
3. De raad zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bevoegd gezag.
Paragraaf 7 Optreden namens bevoegd gezag
Artikel 33 Voeren van overleg (namens bevoegd gezag)
1. Zie statuut artikel 9.
Paragraaf 8 Regeling geschillen
Artikel 34 Aansluiting geschillencommissie
De school is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
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Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Artikel 35 Geschillen
1. De LCG WMS neemt kennis van geschillen betreffende instemmingsbevoegdheid, inhoud
medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut, adviesbevoegdheid en naleving WMS
en onderwijswetten.
2. De commissie is in geval van een geschil als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bevoegd een
bemiddelingsvoorstel voor te leggen aan het bevoegd gezag en de raad, tenzij het bevoegd gezag
of de raad te kennen geven daarop geen prijs te stellen.
3. Uitspraken van de commissie in geschillen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, waaronder
begrepen bemiddelingsvoorstellen waarover overeenstemming is bereikt, zijn bindend voor het
bevoegd gezag en de raad.
4. De bepalingen van de derde afdeling van de vijfde titel van het tweede boek van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in
geval van een geschil als bedoeld in artikel 35 een dwangsom uitsluitend kan worden opgelegd
aan het bevoegd gezag.
Artikel 35a Geschillen instemmingsbevoegdheid
1. Indien de raad aan een besluit van het bevoegd gezag de instemming onthoudt die is vereist
ingevolge de artikelen 24, 26, 27 en 14 van dit reglement dan wel ingevolge de toepassing van
artikel 24, tweede en derde lid, van de WMS kan het bevoegd gezag de commissie binnen zes
weken na de onthouding van de instemming toestemming vragen om het besluit te nemen. De
commissie geeft slechts toestemming indien de raad niet in redelijkheid tot het onthouden van
instemming heeft kunnen komen of indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden die het
te nemen besluit van het bevoegd gezag rechtvaardigen.
2. Het bevoegd gezag vraagt toestemming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder
overlegging van de door het bevoegd gezag gemaakte afweging van de belangen die daarbij voor
het bevoegd gezag onderscheidenlijk de raad aan de orde zijn. De commissie stelt de raad in de
gelegenheid, zijn argumenten voor het onthouden van zijn instemming bij de commissie naar
voren te brengen.
3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel dat is genomen zonder de instemming van
de raad of zonder de toestemming van de commissie, is nietig indien de raad tegenover het
bevoegd gezag schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De raad kan een beroep op
de nietigheid slechts doen binnen zes weken nadat het bevoegd gezag zijn besluit heeft genomen.
Bij gebreke van een kennisgeving aan de raad van een door het bevoegd gezag genomen besluit
gaat de termijn van zes weken pas in op het moment dat de raad is gebleken dat het bevoegd
gezag uitvoering of toepassing geeft aan het besluit.
4. De raad kan de commissie verzoeken aan het bevoegd gezag de plicht op te leggen, zich te
onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als
bedoeld in het derde lid van dit artikel. Het bevoegd gezag kan de commissie verzoeken te
verklaren dat de raad ten onrechte een beroep heeft gedaan op nietigheid als bedoeld in het
derde lid van dit artikel.
Artikel 35b Geschillen inhoud MR-reglement en MR-statuut
1. Indien de raad het bevoegd gezag de instemming voor vaststelling of wijziging van het
medezeggenschapsstatuut, of van het medezeggenschapsreglement, voor wat betreft
onderwerpen als bedoeld in artikel 24, eerste, derde en vierde lid van de WMS, onthoudt, kan
het bevoegd gezag de commissie binnen zes weken na de onthouding van de instemming
toestemming vragen het statuut of reglement vast te stellen of te wijzigen. De commissie geeft
toestemming, tenzij het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid
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tot zijn voorstel heeft kunnen komen.
De commissie geeft voor zover zij van oordeel is dat het bevoegd gezag bij afweging van de
betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen, in haar uitspraak
aan hoe het voorstel dient te worden gewijzigd. Na de uitspraak van de commissie stelt het
bevoegd gezag het medezeggenschapsreglement dan wel het medezeggenschapsstatuut vast
overeenkomstig de uitspraak van de commissie.
3. Op het vragen van toestemming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is artikel 35a, tweede
lid van dit reglement, van overeenkomstige toepassing.
4. Een vaststelling of wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, gedaan zonder de
instemming door de raad of zonder de toestemming van de commissie, is nietig indien de raad
tegenover het bevoegd gezag schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De raad kan
een beroep op de nietigheid slechts doen binnen zes weken nadat het bevoegd gezag zijn
vaststelling of wijziging heeft gedaan. Bij gebreke van kennisgeving van een vaststelling of wijziging
aan de raad gaat de termijn van zes weken pas in op het moment dat de raad is gebleken dat het
bevoegd gezag uitvoering of toepassing geeft aan het besluit.
5. De raad kan de commissie verzoeken het bevoegd gezag te verplichten zich te onthouden van
handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het
vierde lid van dit artikel. Het bevoegd gezag kan de commissie verzoeken te verklaren dat de
raad ten onrechte een beroep heeft gedaan op nietigheid als bedoeld in het vierde lid van dit
artikel.
2.

Artikel 35c Geschillen adviesbevoegdheid
1. Indien het bevoegd gezag een besluit neemt waarbij het een advies van de raad, vereist ingevolge
artikel 25 van dit reglement, dan wel ingevolge de toepassing van artikel 24, tweede en derde lid
van de WMS, niet of niet geheel volgt, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort met zes
weken, tenzij de raad tegen onmiddellijke uitvoering van het besluit geen bedenkingen heeft.
2. De raad kan in het geval, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een geschil voorleggen aan de
commissie binnen zes weken nadat het betrokken besluit door het bevoegd gezag is genomen.
3. De raad kan in het geval waarin het bevoegd gezag ten onrechte geen advies heeft gevraagd,
binnen zes weken nadat is gebleken dat het bevoegd gezag uitvoering of toepassing geeft aan dat
besluit een geschil voorleggen aan de commissie. De raad verstrekt daarbij het advies dat zou zijn
gegeven indien advies zou zijn gevraagd. Voor de behandeling van het geschil geldt dit advies als
niet of niet geheel gevolgd. Het eerste lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
4. Het voorleggen van een geschil als bedoeld in het tweede of derde lid van dit artikel geschiedt
onder overlegging van de argumenten voor het advies en de argumenten voor het oordeel dat
door het niet of niet geheel volgen van het advies de belangen van de school of van de raad
ernstig worden geschaad. De commissie stelt het bevoegd gezag in de gelegenheid, zijn
argumenten voor het niet of niet geheel volgen van het advies bij de commissie naar voren te
brengen. De behandeling van het verzoek verlengt de opschorting, bedoeld in het eerste lid van
dit artikel, niet.
5. De commissie beoordeelt of het bevoegd gezag bij niet of niet geheel volgen van het advies van
de raad bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen
komen.
6. De commissie doet vervolgens de uitspraak of het betrokken besluit al dan niet in stand kan
blijven. De commissie is daarbij bevoegd, indien de raad daarom heeft verzocht, een of meer van
de volgende voorzieningen te treffen:
a. het opleggen van de verplichting aan het bevoegd gezag om aan te wijzen gevolgen van dat
besluit ongedaan te maken;
b. het opleggen van een verplichting aan het bevoegd gezag tot nalaten om handelingen te
verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van het besluit of van onderdelen daarvan.
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Artikel 35d Geschil naleving WMS en onderwijswetten
1. De raad kan aan de commissie een geschil voorleggen inzake naleving door het bevoegd gezag
van de bij of krachtens deze wet of een onderwijswet geldende verplichtingen jegens de raad.
2. Het bevoegd gezag kan aan de commissie een geschil voorleggen inzake naleving door de raad
van de bij of krachtens deze wet of een onderwijswet geldende verplichtingen jegens het bevoegd
gezag.
3. De commissie kan in haar uitspraak aan de raad onderscheidenlijk het bevoegd gezag de
verplichting opleggen om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. Wanneer de raad een
zodanige verplichting niet nakomt, kan de commissie de raad ontbinden, onder oplegging aan het
bevoegd gezag van de verplichting tot het doen verkiezen van een nieuwe raad.
Artikel 35e Beroep
1. De raad dan wel het bevoegd gezag kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof
Amsterdam beroep instellen tegen een uitspraak van de commissie betreffende
instemmingsbevoegdheid, inhoud medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut,
adviesbevoegdheid en naleving WMS en onderwijswetten.
2. Het beroep wordt ingediend bij verzoekschrift binnen een maand nadat de verzoekende partij
van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde uitspraak op de hoogte is gesteld. De wederpartij
wordt van het beroep in kennis gesteld.
3. Tegen een uitspraak van de ondernemingskamer kan geen beroep in cassatie worden ingesteld.
Artikel 35f Geschil CAO
1. De raad kan een geschil ontstaan over de interpretatie van bepalingen van de CAO-VO
voorleggen aan de Bezwarencommissie CAO-VO op grond van artikel 21.3 derde lid onder b van
de CAO-VO. De Bezwarencommissie CAO-VO doet een bindende uitspraak.
2. De raad kan de Bezwarencommissie CAO-VO ook vragen om te beoordelen of de instemming
van de personeelsgeleding van raad ten aanzien van een voorgenomen besluit over taakbeleid en
het functiebouwwerk (artikel 21.2 tweede lid van de CAO-VO) terecht danwel onterecht door
de personeelsgeleding van de raad is genomen.
3. De Bezwarencommissie CAO-VO doet een bindende uitspraak.
Artikel 35g Ander geschil
1. De raad kan ook andere geschillen die de onderlinge verstandhouding tussen werkgever en de
raad schaden of kunnen schaden, op grond van artikel 21.3 vierde lid van de CAO-VO, voorleggen
aan de Bezwarencommissie CAO-VO. De commissie doet een bindende uitspraak.
Paragraaf 9 Overige bepalingen
Artikel 36 Voorzieningen
1. Zie statuut artikel 8.
Artikel 37 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 12 van dit reglement, alsmede de leden en de
gewezen leden van de raad niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking
tot de school.
Artikel 38 Wijziging reglement
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de raad 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 raad heeft verworven.
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