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Model reglement Medezeggenschapsraad 

 

1 BEGRIPSBEPALINGEN 

Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder:  

a. Wet : Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 (WMO) Staatsblad 1992, nr. 
663;  

b. school : de ……………………………………………………;  
c. geleding : het personeel, dan wel de ouders;  
d. schoolleiding : de directeur in de zin van artikel 29 van de Wet op het primair 

onderwijs (WPO), alsmede de adjunct-directeur;  
e. ouders : de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen;  
f. leerlingen/onderwijsdeelnemers : de leerlingen/onderwijsdeelnemers die aan 

de school staan ingeschreven;  
g. personeel : het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van de 

school, dan wel het personeel dat in algemene dienst is van het bevoegd 
gezag, met inbegrip van de schoolleiding;  

h. bevoegd gezag : het bestuur van de vereniging als bedoeld onder punt b;  
i. decentraal georganiseerd overleg : het overleg tussen het bevoegd gezag en 

de daarvoor in aanmerking komende organisaties, als bedoeld in artikel 37 
van de WPO;  

j. CAO-PO: Collectieve arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs; 
k. CAO-VO : Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs;  
l. commissie voor : de commissie als bedoeld in artikel 18 Geschillengeschillen 

WMO;  
m. geledingenraad : de geledingenraad als bedoeld in artikel 26 van de WMO;  
n. deelraad : de deelraad als bedoeld in artikel 27 van de WMO;  
o. gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad : een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 28 van de WMO;  
p. gemeenschappelijke geledingenraad : een gemeenschappelijke 

geledingenraad als bedoeld in artikel 29 van de WMO;  
q. organisaties : onderwijsorganisaties waarbij personeel, leerlingen/ onderwijs-

deelnemers en/of ouders zijn aangesloten.  

 

2 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Artikel 2 

1. Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden.  
2. Terzake van de taak en de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad 

gelden de desbetreffende bepalingen van de WMO en hetgeen in dit 
reglement is bepaald.  
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Samenstelling medezeggenschapsraad 

Artikel 3 

1. De medezeggenschapsraad bestaat uit maximaal 4 leden.  
2. Maximaal twee leden worden gekozen uit en door het personeel en maximaal 

twee leden uit en door de ouders.  

 

3 REGELING INZAKE DE VERKIEZINGEN 

Verkiesbaarheid / kiesgerechtigdheid 

Artikel 4 

Van het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad is uitgesloten:  
a. degene die deel uitmaakt van het bevoegd gezag  
b. de directeur en de adjunct-directeur  

Artikel 5 

Kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de personeelsgeleding van de 
medezeggenschaps-raad is degene, die op de dag van de kandidaatstelling in dienst 
is van het bevoegd gezag.  

Artikel 6 

Kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de medezeggenschapsraad uit de geleding 
ouders is degene die op de dag van de kandidaatstelling deel uit maakt van de 
oudergeleding.  

Artikel 7 

1. Voor de medezeggenschapsraad verbonden aan een school voor primair 
onderwijs zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar:  

a. leden van het personeel  
b. ouders van de leerlingen  

2. De verkiezingen vinden plaats aan het begin van het schooljaar. 

 

4 ZITTINGSDUUR 

Artikel 8 

1. De leden hebben voor een periode van twee jaar zitting in de 
medezeggenschapsraad.  

2. De leden treden om de twee jaar tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar.  
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5 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 

Artikel 9 

1. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege zodra een lid geen deel meer 
uitmaakt van de geleding waaruit hij/zij gekozen is.  

2. Het lid kan te allen tijde het lidmaatschap beëindigen, door een schriftelijke 
opzegging gericht aan de voorzitter van de medezeggenschapsraad.  

3. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege zodra een lid van de 
medezeggenschapsraad onder curatele is gesteld.  

 

6 UITSLUITING 

Artikel 10 

1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden kan de 
medezeggenschaps-raad uit eigener beweging dan wel op voordracht van het 
bevoegd gezag of de geleding waaruit het lid is gekozen, een lid voor de rest 
van de zittingsperiode van het lidmaatschap uitsluiten.  

2. Uitsluiting kan slechts geschieden indien het betrokken lid naar het oordeel 
van de overige leden van de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag 
dan wel de geleding waaruit het lid is gekozen, zijn verplichtingen zoals 
vastgelegd in dit reglement en de WMO niet nakomt dan wel handelt in strijd 
met de doelstellingen van de vereniging die de school in stand houdt.  

3. Onder de in het tweede lid bedoelde verplichtingen is mede begrepen het niet 
nakomen van de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in artikel 2.5 van 
de Algemene Wet Bestuursrecht.  

4. Alvorens tot uitsluiting wordt overgegaan wordt de betrokkene door de 
medezeggenschapsraad in de gelegenheid gesteld ter zake te worden 
gehoord.  

5. Tot uitsluiting kan slechts worden besloten bij besluit van de 
medezeggenschapsraad met een meerderheid van tenminste 2/3 der 
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waar alle leden aanwezig 
zijn.  

6. Indien niet alle leden aanwezig zijn, schrijft de voorzitter van de 
medezeggenschaps-raad binnen drie weken doch niet eerder dan na één 
week een nieuwe vergadering uit.  
In deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden tot uitsluiting 
met 2/3 meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen worden 
besloten.  

7. Van de uitsluiting wordt de betrokkene per aangetekende brief en met opgave 
van redenen in kennis gesteld.  

 

7 ORGANISATIE VERKIEZINGEN 
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Artikel 11 

1. De regeling van de verkiezing berust bij de medezeggenschapsraad of een 
door de medezeggenschapsraad daartoe ingestelde verkiezingscommissie.  

2. Indien gebruik wordt gemaakt van het getrapte verkiezingsstelsel als bedoeld 
in artikel 12b van dit reglement, berust de regeling van de verkiezing bij de 
personeelsgeleding en de oudergeleding.  

3. De verkiezing vindt eens in de twee jaar plaats voor het einde van het 
schooljaar/in het begin van het schooljaar.  

4. De medezeggenschapsraad bepaalt tijdig de datum voor de kandidaatstelling/ 
verkiezing en deelt deze mede aan de geledingen en het bevoegd gezag.  

Artikel 12a 

1. Tenminste acht weken voor de datum van de verkiezing maakt de 
medezeggenschaps-raad dan wel de verkiezingscommissie per 
kiesgerechtigde geleding een lijst van alle kiesgerechtigde en verkiesbare 
personeelsleden en ouders bekend. 
De medezeggenschapsraad dan wel de verkiezingscommissie draagt er 
tevens zorg voor dat op een voor alle betrokkenen vrij toegankelijke plaats in 
de school schriftelijk bekend wordt gemaakt hoelang er gelegenheid is tot 
kandidaatstelling.  

2. De kandidaatstelling geschiedt door aanmelding van een kandidaat bij de 
mede-zeggenschapsraad dan wel bij de verkiezingscommissie. De 
aanmelding dient vergezeld te zijn van een verklaring van de kandidaat dat 
hij/zij bereid is een eventueel lidmaatschap van de medezeggenschapsraad te 
aanvaarden.  

3. De medezeggenschapsraad dan wel de verkiezingscommissie stelt per 
kiesgerechtigde geleding een kandidatenlijst op.  

4. Kandidatenlijsten worden tenminste 14 dagen voor de verkiezingen door de 
mede-zeggenschapsraad dan wel de verkiezingscommissie op een voor alle 
betrokkenen vrij toegankelijke plaats in de school ter inzage gelegd.  

5. De verkiezing vindt per kiesgerechtigde geleding plaats bij geheime 
schriftelijke stemming.  

6. De stembriefjes omvatten per kiesgerechtigde geleding een lijst met namen 
van de gestelde kandidaten in een volgorde die door loting is bepaald.  

7. Iedere kiesgerechtigde vult ten hoogste zoveel hokjes in als er zetels in 
zijn/haar geleding van de medezeggenschapsraad zijn te vervullen.  

8. Ongeldig zijn de stembriefjes:  
a. waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt.  
b. waarop meer dan het maximaal toegestane aantal stemmen is 

uitgebracht.  
9. beschikbare zetels worden na telling door de medezeggenschapsraad dan wel 

de verkiezingscommissie toegewezen aan de kandidaten die het grootst 
aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien op kandidaten een gelijk 
aantal stemmen is uitgebracht beslist het lot wie van hen gekozen is.  

10. Ingeval er onduidelijkheid bestaat ten aanzien van lid 1 t/m 9 beslist de 
medezeggenschapsraad.  

Enkele kandidaatstelling 
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Artikel 13 

Indien niet meer kandidaten per kiesgerechtigde geleding zijn voorgedragen dan er 
zetels voor die geleding in de medezeggenschapsraad zijn, worden de kandidaten 
geacht te zijn gekozen.  

Tussentijdse vacatures 

Artikel 14 

1. In geval van een tussentijdse vacature, wordt een opengevallen plaats 
ingenomen door de kandidaat op de kandidatenlijst van de kiesgerechtigde 
geleding waar zich de vacature voordoet, die bij de laatst gehouden 
verkiezing, na de laatst gekozen kandidaat, het grootst aantal stemmen heeft 
behaald.  

2. Indien minder kandidaten zijn voorgedragen dan er zetels voor de betreffende 
geleding zijn of in geval de vacature die het lid achterlaat niet kan worden 
vervuld overeenkomstig het bepaalde in lid 1 dan wel indien het betreffende lid 
bij enkele kandidaatstelling is gekozen, vindt ter vervulling van de vacature 
een tussentijdse verkiezing plaats binnen de desbetreffende kiesgerechtigde 
geleding, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 15 van dit 
reglement.  

3. Degene die tussentijds een opengevallen plaats inneemt, treedt af op het 
tijdstip dat het lid van wie de plaats wordt ingenomen, had moeten aftreden.  

Uitslag verkiezingen 

Artikel 15 

1. De medezeggenschapsraad stelt de geledingen en het bevoegd gezag zo 
spoedig mogelijk nadat de volledige uitslag van de verkiezing bekend is van 
het resultaat op de hoogte.  

2. De medezeggenschapsraad legt de volledige uitslag van de verkiezing nadat 
deze bekend is onmiddellijk ter inzage op een vrij toegankelijke plaats in de 
school.  

 

8 FUNCTIES/VERTEGENWOORDIGINGEN 

Artikel 16 

De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een 
plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.  

Artikel 17 

De voorzitter, of diens plaatsvervanger, vertegenwoordigt de 
medezeggenschapsraad in en buiten rechte.  
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Positie schoolleiding 

Artikel 18 

1. Het bevoegd gezag kan de directeur opdragen in zijn plaats besprekingen en 
overleg te voeren als bedoeld in dit reglement.  

2. Indien een lid van de schoolleiding, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 met 
de besprekingen en het overleg is belast, kan met instemming van 2/3 van het 
aantal leden van de medezeggenschapsraad, de medezeggenschapsraad het 
bevoegd gezag verzoeken een lid van de schoolleiding geheel of gedeeltelijk 
van de taak tot het voeren van deze besprekingen te ontheffen.  

3. Het bevoegd gezag verleent de in lid 2 bedoelde ontheffing indien het lid van 
de schoolleiding in redelijkheid niet geacht kan worden de taak tot het voeren 
van deze besprekingen uit te oefenen.  

 

9 ALGEMENE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Algemeen 

Artikel 19 

1. Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad tenminste twee maal per 
jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de school met hem te 
bespreken.  

2. Het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad komen voorts bijeen 
indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het bevoegd 
gezag, de medezeggenschapsraad of dat deel van de 
medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel dan wel uit en door de 
ouders is gekozen.  

Artikel 20 

1. De medezeggenschapsraad is voorts 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. Het bevoegd gezag dient op deze voorstellen binnen 3 
maanden schriftelijk met redenen omkleed te reageren. Het bevoegd gezag 
stelt vooraf de medezeggenschapsraad tenminste eenmaal in de gelegenheid 
over deze voorstellen met hem overleg te voeren.  

2. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid, 
openbaarheid en onderling overleg in de school.  

3. De medezeggenschapsraad waakt in de school in het algemeen tegen 
discriminatie op welke grond dan ook en bevordert in het bijzonder de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, alsmede de inschakeling van 
gehandicapten en allochtone werknemers.  

Informatieplicht 
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Artikel 21 

1. Het bevoegd gezag verstrekt de medezeggenschapsraad aan het begin van 
het schooljaar schriftelijk de basisgegevens met betrekking tot de 
samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, de 
taakverdeling tussen bevoegd gezag en schoolleiding en de hoofdpunten van 
het reeds vastgestelde beleid.  

2. Tenminste éénmaal per jaar stelt het bevoegd gezag de 
medezeggenschapsraad schriftelijk in kennis van het door hem in het 
afgelopen jaar gevoerde beleid.  

3. Tenminste éénmaal per jaar stelt het bevoegd gezag de 
medezeggenschapsraad schriftelijk in kennis van de beleidsvoornemens voor 
het komende jaar ten aanzien van de school op financieel, organisatorisch en 
onderwijskundig gebied.  

4. Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad onverwijld in kennis van 
voornemens met betrekking tot:  

a. verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school,  
b. verandering van de grondslag van de school,  
c. beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de 

werkzaamheden van de school, onderdelen daarvan, dan wel 
vaststelling of wijziging van het beleid ter zake,  

d. overdracht of omzetting van de school of van een onderdeel daar van, 
respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel 
vaststelling of wijziging van het beleid ter zake.  

5. Het bevoegd gezag verschaft al dan niet gevraagd tijdig alle inlichtingen die 
de medezeggenschapsraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs 
nodig heeft.  

Geheimhouding 

Artikel 22 

1. De leden van de medezeggenschapsraad, alsmede de leden van de raden 
genoemd in artikel 33 en artikel 34 van dit reglement zijn verplicht tot 
geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten 
aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de medezeggenschapsraad hun 
geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met de opgelegde 
geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.  

2. Degene die de geheimhouding oplegt deelt daarbij tevens mee, 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.  

3. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door de beëindiging van het 
lidmaatschap van de medezeggenschapsraad, noch door beëindiging van de 
band van de betrokkene met de school.  

Verslagen 

Artikel 23 
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1. De medezeggenschapsraad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn 
werkzaamheden en draagt er zorg voor dat alle bij de school betrokkenen van 
het verslag kennis kunnen nemen.  

2. De medezeggenschapsraad draagt er zorg voor dat de agenda's en verslagen 
van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden toegezonden 
aan het bevoegd gezag en indien van toepassing aan de 
geledingenraden/deelraden/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  

3. De medezeggenschapsraad zorgt er voor dat agenda's en verslagen 
(jaarverslag) ten behoeve van belangstellenden op een algemeen 
toegankelijke plaats in de school ter inzage worden gelegd.  

 

10 BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN 

Algemeen 

Toelichting paragraaf VII 
In de WMO 1992 is de bevoegdheidsverdeling (advies- dan wel instemmingsrecht) in 
de wet zelf opgenomen (artikelen 6 tot en met 9 van de WMO). Deze wettelijk 
vastgelegde bevoegdheidsverdeling geldt, tenzij het bevoegd gezag en de 
medezeggenschapsraad een andere verdeling vaststellen en die in het reglement 
wordt opgenomen. Artikel 15 lid 2 sub a t/m d van de WMO 1992 geeft aan dat dit in 
het reglement kan worden vastgelegd.  
De geldigheidsduur van bijzondere advies- en instemmingsbevoegdheden die, in 
afwijking van de WMO in het medezeggenschapsreglement worden opgenomen, 
bedraagt ten hoogste 2 jaar (art. 17 van de WMO). Deze termijn kan telkens worden 
verlengd met ten hoogste twee jaar indien het bevoegd gezag en tenminste 2/3 van 
het aantal leden van de medezeggenschapsraad daartoe besluiten. Een dergelijk 
besluit wordt schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het 
medezeggenschapsreglement. Is het verkrijgen van deze instemming niet mogelijk 
dan geldt hetgeen in de artikelen 6 t/m 9 van de WMO is opgenomen. Geschillen 
hierover kunnen dus niet aan de Commissie voor Geschillen worden voorgelegd 
(artikel 14 lid 2 van de WMO). Naast het in het reglement opnemen van een 
afwijkende bevoegdheidsverdeling bestaat de mogelijkheid om ten aanzien van de 
aangelegenheden die niet in de WMO zijn genoemd een advies- dan wel 
instemmingsrecht op te nemen voor de gehele of een deel van de 
medezeggenschapsraad. Ook hiervoor geldt dat dit slechts kan met instemming van 
2/3 van het aantal leden van de medezeggenschapsraad. Bij het niet verkrijgen van 
deze instemming geldt eveneens het gestelde in artikel 6 tot en met 9 van de WMO.  
Over de bevoegdheidsverdeling in de WMO hebben de personeels-, ouder- en 
besturen-organisaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten in het 
Georganiseerd Overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
overeenstemming bereikt. Uiteraard ontneemt de bevoegdheidsverdeling die in dit 
reglement is opgenomen niet aan het bevoegd gezag de mogelijkheid een andere 
verdeling op te nemen, mits daarover instemming is verkregen van 2/3 van het aantal 
leden van de medezeggenschapsraad.  
In dit modelreglement is gekozen een bevoegdheid aan artikel 26 toe te voegen. 
Deze toevoeging, artikel 26 sub j., dient als een vangnet voor de aangelegenheden 
die in het decentraal georganiseerd overleg die in de CAO PO aan de 
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personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad ter verdere behandeling zijn 
overgelaten maar niet concreet onder een bepaalde aangelegenheid zijn te brengen.  
Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een deelraad of een gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad in te stellen (artikel 27 en 28 van de WMO), 
kunnen bijzondere bevoegdheden ten aanzien van aangelegenheden in de WMO 
genoemd aan die deelraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden 
overgedragen (artikel 27 lid 5 en artikel 28 lid 6 van de WMO). Dit geldt ook voor de 
aangelegenheden inzake de Algemene Wet Gelijke Behandeling en de 
Arbeidsomstandigheden Wet (artikel 42, artikel 43 van dit reglement). Een dergelijke 
overdracht is in dit reglement niet opgenomen.  

Instemmingsbevoegdheid 

Artikel 24 

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de 
medezeggenschapsraad voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met 
betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:  

a. vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan dan wel het leerplan en het 
zorgplan;  

b. vststelling of wijziging van het schoolreglement;  
c. vaststelling of wijziging van het schoolplan;  
d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door 

ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en 
het onderwijs;  

e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid de 
gezondheid en het welzijn;  

Adviesbevoegdheid 

Artikel 25 

De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in 
ieder geval de volgende aangelegenheden:  

  
a. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of 

experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;  
b. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van 

de school;  
 
Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel van de medezeggenschapsraad  

Artikel 26 

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de 
medezeggen-schapsraad dat uit en door het personeel is gekozen voor elk door het 
bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:  
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a. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met betrekking 
tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 25 onder f, en g en artikel 27 
onder d van dit reglement;  

b. vaststelling of wijziging van het bestuursformatieplan;  
c. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het 

personeel;  
d. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en 

van de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van 
algemene gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden;  

e. vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;  
f. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van 

salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel;  
g. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting 

binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen;  
h. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot 

personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie;  
i. regeling van de aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere 

rechtstoestand van het personeel indien en voor zover dit op grond van artikel 
H1 van de CAO PO aan de personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad is overgelaten.  

Instemmingsbevoegdheid oudersdeel van de medezeggenschapsraad 

Artikel 27 

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de 
medezeggen-schapsraad dat uit en door de ouders is gekozen, voor elk door het 
bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:  

a. regeling van de gevolgen voor de ouders van een besluit met betrekking tot 
een aangelegenheid als bedoeld in artikel 25 onder a, d, e, f, en g van de van 
dit reglement;  

b. vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van de 
ouders zijn ontvangen zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat;  

c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten 
behoeve van de leerlingen;  

d. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan 
onder b. bedoeld en niet gebaseerd op onderwijswetgeving indien het 
bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen 
binnen schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die 
worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, 
alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd;  

Adviesbevoegdheid personeelsgeleding of oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad 

Artikel 28 

Indien het bevoegd gezag op grond van artikel 26 of artikel 27 van dit reglement voor 
een te nemen besluit de voorafgaande instemming van een deel van de 
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medezeggenschapsraad behoeft, wordt het andere deel van de 
medezeggenschapsraad in gelegenheid gesteld over het besluit advies uit te 
brengen.  

Besluitvorming 

Artikel 29 

1. Het bevoegd gezag neemt geen besluit als bedoeld in artikel 25 onder c van 
dit reglement dan na afweging van in elk geval de onderwijskundige, de 
personele en de materiële belangen van de school. De afweging wordt in een 
schriftelijke motivering van het besluit tot uitdrukking gebracht.  

2. Het bevoegd gezag neemt geen besluit als bedoeld in artikel 26 onder b, g, h, 
i van dit reglement dan met inachtneming van in elk geval de besluiten tot 
vaststelling van het schoolwerkplan, het activiteitenplan, de hoofdlijnen van de 
bestemming van de financiële middelen en het organisatiebeleid van de 
school.  

3. Het bevoegd gezag neemt geen besluit als bedoeld in artikel 26 onder c van 
dit reglement dan met inachtneming van in elk geval de onderwijskundige 
doelstelling van de school en de vormgeving van het onderwijs zoals 
neergelegd in het schoolplan. 

4. Het bevoegd gezag voert een besluit met betrekking tot de aangelegenheden 
waarnaar wordt verwezen in artikel 26 onder a, dan wel in artikel 27 onder a 
van dit reglement niet uit voordat een definitief besluit is genomen over de 
regeling van de gevolgen van dat besluit voor het personeel, dan wel voor de 
ouders als bedoeld in voornoemde artikelen.  

Termijnen 

Artikel 30 

1. Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad of het deel van de 
medezeggen-schapsraad die het aangaat een redelijke termijn waarbinnen 
het advies uitgebracht dient te zijn over de voorgenomen besluiten met 
betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 25 en 28 van dit 
reglement.  

2. Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad dan wel het deel van de 
medezeggenschapsraad die het aangaat een redelijke termijn waarbinnen 
uitsluitsel gegeven dient te worden of al dan niet instemming met de 
voorgenomen besluiten met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in 
artikel 24, 26 dan wel 27 van dit reglement verleend wordt.  

3. Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad onverwijld in kennis van 
voor-nemens met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in artikel 24 
onderdeel a en artikel 25, onderdelen a, d en e.  

4. Met inachtneming van de in het eerste en tweede lid bedoelde termijnen stelt 
de medezeggenschapsraad dan wel het deel van de medezeggenschapsraad 
die het aangaat, het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk en in dien van 
toepassing binnen de door het bevoegd gezag gestelde termijn schriftelijk in 
kennis van de hem gevraagde adviezen en over het al dan niet verlenen van 
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instemming aan de voorgenomen besluiten met betrekking tot de 
aangelegenheden als bedoeld de artikelen 24 t/m 28 van dit reglement.  

5. Indien de medezeggenschapsraad dan wel dat deel van de 
medezeggenschapsraad gekozen door de geleding die het aangaat, niet 
binnen de in het eerste en tweede lid bedoelde termijn advies uitbrengt dan 
wel geen uitsluitsel geeft over het al dan niet verlenen van instemming, wordt 
de medezeggenschapsraad geacht het eens te zijn, respectievelijk in te 
stemmen met het aan de medezeggenschapsraad voorgelegde voorgenomen 
besluit.  

Adviesaanvragen en niet volgen advies 

Artikel 31 

Indien een te nemen besluit ingevolge het bepaalde in artikel 25 van dit reglement 
vooraf voor advies dient te worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad, 
draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat:  

a. advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke 
invloed kan zijn op de besluitvorming,  

b. de medezeggenschapsraad in de gelegenheid wordt gesteld het overleg te 
voeren voordat advies wordt uitgebracht,  

c. de medezeggenschapsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt 
gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gehoor wordt 
gegeven,  

d. de medezeggenschapsraad, indien het bevoegd gezag het advies niet of niet 
geheel wil volgen de redenen daartoe zo spoedig mogelijk worden 
medegedeeld en dat de medezeggenschapsraad in de gelegenheid wordt 
gesteld met het bevoegd gezag nader overleg te voeren, alvorens het besluit 
definitief wordt genomen.  

Nadere regels bijzondere bevoegdheden 

Artikel 32 

1. De bevoegdheden op grond van artikelen 24 tot en met 28 van dit reglement 
zijn niet van toepassing voorzover de betreffende aangelegenheid voor de 
school reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens Wet gegeven 
voorschrift.  

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 voor de school reeds inhoudelijk is geregeld 
in een collectieve arbeidsovereenkomst.  

3. De bevoegdheden op grond van de artikelen 24 tot en met 28 van dit 
reglement zijn niet van toepassing indien en voor zover het een 
aangelegenheid betreft die wordt besproken in het decentraal georganiseerd 
overleg.  
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11 RADEN (DEELRAAD/GEMEENSCHAPPELIJK MEDEZEGGENSCHAPSRAAD) 

Deelraden 

Artikel 33 

1. Onverminderd het bepaalde in het eerst lid wordt een deelraad in ieder geval 
ingesteld indien de medezeggenschapsraad dit wenst.  

2. Een deelraad is bevoegd desgevraagd of uit eigener beweging advies uit te 
brengen aan de medezeggenschapsraad over aangelegenheden die het 
desbetreffende deel van de school of de scholengemeenschap in het 
bijzonder aangaan.  

3. Volgens regels vastgesteld in dit reglement kan de medezeggenschapsraad 
de uitoefening van een bevoegdheid op grond van artikel 24 t/m 27 van dit 
reglement overdragen aan een deelraad voor zover het een aangelegenheid 
betreft die het betreffende deel van de school of scholengemeenschap in het 
bijzonder aangaat.  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Artikel 34 

1. Indien meer scholen door hetzelfde bevoegd gezag in stand worden 
gehouden, kan het bevoegd gezag een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad instellen overeen-komstig het bepaalde in het 
tweede lid. Deze medezeggenschapsraad behandelt uitsluitend 
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aan-
gesloten scholen.  

2. Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in ieder geval 
ingesteld, indien de meerderheid van de betrokken afzonderlijke 
medezeggenschapsraden dit wensen.  
De leden van deze raad worden gekozen uit en door de leden van de 
betrokken afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo, dat de aantallen 
leden, gekozen uit het personeel onderscheidenlijk uit de ouders, elk de helft 
van het aantal leden van de medezeggenschapsraad bedragen. Elke 
afzonderlijke medezeggenschapsraad kiest ten minste één lid en ten hoogste 
vier leden voor de gemeenschappelijke medezeggen-schapsraad. Het aantal 
leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bedraagt ten 
hoogste 24 dan wel, indien het aantal aangesloten scholen groter is dan 24, 
een aantal leden dat gelijk is aan het aantal aangesloten scholen.  

 

12 GESCHILLEN 

Algemeen 

Toelichting paragraaf IX 
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Artikel 19 van de WMO geeft aan van welke geschillen de Commissie voor 
Geschillen kennis neemt. Dit gebeurt op verzoek van het bevoegd gezag en/of de 
medezeggenschapsraad.  
In artikel 36 t/m 41 van dit reglement is de procedure opgenomen die gevolgd dient 
te worden indien de instemming wordt onthouden, geen positief advies wordt 
uitgebracht of indien er een geschil over de interpretatie van het bepaalde bij of 
krachtens de WMO of in het reglement is ontstaan.  
De bepalingen die de mogelijkheid geven om in geval van een negatief advies of in 
geval van een interpretatiegeschil e.e.a. aan de Commissie voor Geschillen voor te 
leggen, zijn nieuw. De toetsing van de Commissie voor Geschillen in geval van een 
geschil op grond van artikel 38 van dit reglement is evenwel beperkter dan in het 
geval van het onthouden van instemming. Zal de Commissie voor Geschillen in het 
laatste geval toetsen of het bevoegd gezag afwegende alle belangen in redelijkheid 
tot zijn beslissing heeft kunnen komen, bij een adviesgeschil is uitsluitend een 
rechtmatigheidstoetsing aan de orde. Dat wil zeggen dat de Commissie voor 
Geschillen toetst of het bevoegd gezag bij het niet of niet geheel volgen van het 
advies van de medezeggenschapsraad heeft gehandeld in strijd met het bepaalde bij 
of krachtens de WMO 1992 of met het medezeggenschapsreglement, of dat het 
bevoegd gezag onvoldoende heeft gemotiveerd waarom is afgeweken van het 
advies, of dat het bevoegd gezag onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van de 
medezeggenschapsraad. De uitspraken van de Commissie voor Geschillen, ook in 
geval zij een uitspraak doet over een interpretatiegeschil, zijn bindend.  
De geschillenregeling is niet van toepassing bij een advies als bedoeld in artikel 28 
van dit reglement.  

Samengevat betekent dit dat in de WMO is vastgelegd welke geschillen wel en welke 
geschillen niet bij de Commissie voor Geschillen aanhangig kunnen worden 
gemaakt.  
Het is denkbaar dat met betrekking tot medezeggenschap er ook andere 
meningsverschillen tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad 
kunnen ontstaan. In de WMO is de mogelijkheid opgenomen andere 
meningsverschillen tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad aan 
de Commissie voor Geschillen voor te leggen.  
Dit zijn geschillen zoals bedoeld in artikel 24 van de WMO. De Commissies voor 
Geschillen van het algemeen bijzonder onderwijs hebben in hun reglement bepaald 
dat in principe elk geschil aan de Commissie voor Geschillen kan worden 
voorgelegd.  
Dit kan alleen indien en voor zover in het medezeggenschapsreglement in het 
aanhangig maken van het geschil is voorzien. In dit reglement is gekozen voor het 
opnemen van twee van dergelijke geschillen, namelijk de geschillen die geregeld zijn 
in artikel 40 en artikel 41 van dit reglement.  
Het opnemen van deze geschillen in het medezeggenschapsreglement is niet 
verplicht. Daar staat tegenover dat scholen er voor kunnen kiezen in hun reglement 
het aantal geschillen uit te breiden.  

Onthouding van instemming 

Artikel 35 
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1. Indien op een voorgenomen besluit als bedoeld in artikelen 24, 26 dan wel 27 
van dit reglement in eerste instantie de voorgeschreven instemming is 
onthouden, treedt het bevoegd gezag hierover zo spoedig mogelijk met de 
medezeggenschapsraad of dat deel van de medezeggenschapsraad die het 
aangaat in overleg.  

2. Indien op een voorgenomen besluit in de artikelen 24, 26 dan wel 27 na het 
overleg als bedoeld in lid 1 de voorgeschreven instemming is onthouden, deelt 
het bevoegd gezag binnen drie maanden aan de medezeggenschapsraad 
mee of het voorstel wordt ingetrokken dan wel wordt voorgelegd aan de 
Commissie voor Geschillen.  
Indien deze mededeling niet binnen drie maanden wordt gedaan vervalt het 
voorgenomen besluit.  

3. Het bevoegd gezag doet het verzoek als bedoeld in lid 2 aan de Commissie 
voor Geschillen onder overlegging van de door het bevoegd gezag gemaakte 
afweging van de belangen die daarbij voor het bevoegd gezag 
onderscheidenlijk de medezeggenschapsraad of het betrokken deel daarvan 
aan de orde zijn, vergezeld van de beslissing van de medezeggenschapsraad 
of het betrokken deel van de medezeggenschapsraad tot onthouding van de 
instemming alsmede alle bescheiden waarop de medezeggenschapsraad zijn 
beslissing heeft gebaseerd.  

Onthouding van instemming vaststelling/wijzigingen reglement 

Artikel 36 

1. Indien aan een voorstel van het bevoegd gezag tot vaststelling of wijziging van 
het medezeggenschapsreglement, voor wat betreft onderwerpen anders dan 
de bijzondere bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 24 t/m 27 van dit 
reglement vereiste instemming is onthouden, treedt het bevoegd gezag 
hierover zo spoedig mogelijk in overleg met de medezeggenschapsraad.  

2. Indien aan het voorstel van het bevoegd gezag en na het overleg als bedoeld 
in lid 1 de vereiste instemming in gevolge artikel 46 van dit reglement is 
onthouden, deelt het bevoegd gezag aan de medezeggenschapsraad dan wel 
de medezeggenschapsraad aan het bevoegd gezag binnen drie maanden 
mede of het voorstel wordt ingetrokken dan wel wordt voorgelegd aan de 
Commissie voor Geschillen.  
Indien deze mededeling niet binnen drie maanden wordt gedaan, vervalt het 
voorstel.  

3. Indien het bevoegd gezag het voorstel voorlegt aan de Commissie voor 
Geschillen is artikel 36 lid 3 van dit reglement van toepassing.  
Indien de medezeggenschapsraad het voorstel voorlegt aan de Commissie 
voor Geschillen, wordt dit met redenen omkleed.  

Niet of niet geheel volgen van het advies door het bevoegd gezag 

Artikel 37 

1. 1. Indien het bevoegd gezag een besluit neemt waarbij een advies van de 
medezeggen-schapsraad zoals bedoeld in artikel 25 van dit reglement niet of 
niet geheel wordt gevolgd, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort met 



  www.avs.nl 

 

zes weken, tenzij de medezeggenschapsraad tegen onmiddellijke uitvoering 
van het besluit geen bedenkingen heeft.  

2. Het bevoegd gezag deelt het besluit zoals bedoeld in lid 1 onder vermelding 
van de reden van de afwijking van het advies, onverwijld aan de 
medezeggenschapsraad mede, waarna de medezeggenschapsraad binnen 
een week na deze kennisgeving mededeelt aan het bevoegd gezag of de 
medezeggenschapsraad tegen de onmiddellijke uitvoering van het besluit 
bedenkingen heeft.  

3. Binnen zes weken nadat het betrokken besluit door het bevoegd gezag is 
genomen, kan de medezeggenschapsraad het besluit aan de Commissie voor 
Geschillen voorleggen.  
Dit kan alleen onder overlegging van de argumenten voor zijn advies en de 
argumenten voor zijn oordeel dat door het niet of niet geheel volgen van het 
advies de belangen van de school of van de medezeggenschapsraad ernstig 
worden geschaad.  
De behandeling van het voorgelegde besluit van de medezeggenschapsraad 
door de Commissie voor Geschillen verlengt de opschorting als bedoeld in het 
eerste lid, niet.  

Geschil interpretatie 

Artikel 38 

1. Indien het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad van mening 
verschillen over de interpretatie van het bepaalde bij of krachtens de WMO 
dan wel het bepaalde in dit reglement, kan het bevoegd gezag dan wel de 
medezeggenschapsraad aan de Commissie voor Geschillen verzoeken 
binnen één maand over dit interpretatiegeschil een bindende uitspraak te 
doen.  

2. Het geschil wordt aan de Commissie voor Geschillen voorgelegd onder 
overlegging van de interpretatie die naar het oordeel van het bevoegd gezag 
of de medezeggenschapsraad daaraan dient te worden gegeven en onder 
overlegging van de op het geschil betrekking hebbende bescheiden.  
Tevens verplichten partijen elkaar over het aanhangig maken van het geschil 
te informeren.  

Geen reactie op standpunt of voorstel 

Artikel 39 

Indien het bevoegd gezag niet binnen drie maanden een reactie als bedoeld in artikel 
20, lid 1 van dit reglement heeft uitgebracht op een door de medezeggenschapsraad 
gedaan voorstel of kenbaar gemaakt standpunt als bedoeld in artikel 20 , lid 1 van dit 
reglement kan de mede-zeggenschapsraad binnen twee weken na het verstrijken 
van de termijn de Commissie voor Geschillen verzoeken een termijn vast te stellen 
waarbinnen het bevoegd gezag alsnog een zodanige reactie dient uit te brengen.  

Onvoldoende gemotiveerde reactie 

Artikel 40 
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Indien het bevoegd gezag naar het oordeel van de medezeggenschapsraad een 
onvoldoende met redenen omklede reactie als bedoeld in artikel 20, lid 1 van dit 
reglement heeft uitgebracht op een door de medezeggenschapsraad gedaan 
voorstel of kenbaar gemaakt standpunt als bedoeld in artikel 20, lid 1 van dit 
reglement, kan de medezeggenschapsraad de reactie ter beoordeling aan de 
Commissie voor Geschillen voorleggen en deze verzoeken een termijn vast te stellen 
waarbinnen het bevoegd gezag alsnog een zodanige reactie dient uit te brengen.  
 

13 OVERIGE BEPALINGEN 

Gelijke behandeling  

Artikel 41 

De medezeggenschapsraad is bevoegd overeenkomstig artikel 12, tweede lid, 
onderdeel b van de Algemene Wet Gelijke Behandeling de Commissie Gelijke 
Behandeling te verzoeken na te gaan of op de school onderscheid wordt gemaakt als 
bedoeld in artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek of als bedoeld in de Algemene 
Wet Gelijke Behandeling en haar oordeel daarover kenbaar te maken.  

Arbeidsomstandigheden 

Artikel 42 

De medezeggenschapsraad heeft de bevoegdheden als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid van het arbeidsomstandighedenbesluit, juncto artikel 14, eerste lid van de 
Arbeidsomstandigheden-wet, alsmede de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 
35, 40, 41 en 42 van de Arbeids-omstandighedenwet krachtens welke de 
medezeggenschapsraad:  

a. de nodige inlichtingen wordt verschaft;  
b. in de gelegenheid wordt gesteld zijn mening kenbaar te maken dan wel te 

worden gehoord;  
c. het recht heeft een verzoek om wetstoepassing te doen;  
d. het recht heeft een bezwaarschrift in te dienen.  

Voorzieningen en scholing 

Artikel 43 

a. Het bevoegd gezag staat de medezeggenschapsraad het gebruik toe van de 
voor-zieningen, waarover het kan beschikken en die de 
medezeggenschapsraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig 
heeft.  

b. Het bevoegd gezag stelt de leden van de medezeggenschapsraad in de 
gelegenheid om gedurende een door het bevoegd gezag en de 
medezeggenschapsraad gezamenlijk vast te stellen deel van de jaartaak de 
scholing te ontvangen die de leden van de mede-zeggenschapsraad voor de 
vervulling van hun taak nodig hebben.  
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c. Het personeel van de school wordt in de gelegenheid gesteld deze scholing in 
werktijd en met behoud van salaris te ontvangen.  

d. Het deel van de jaartaak, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld op een 
zodanige omvang als redelijkerwijze noodzakelijk is voor de taakvervulling 
door de leden van de medezeggenschapsraad.  

Bijlage medezeggenschapsreglement 

Artikel 44 

1. De medezeggenschapsraad legt tot nadere uitwerking van dit reglement, in 
een bijlage onder andere vast:  

o de wijze van besluitvorming,  
o de wijze waarop door het bevoegd gezag beschikbaar gestelde 

middelen voor de medezeggenschapsraad en de eventuele 
geledingenraden en deelraden worden verdeeld.  

2. Het bevoegd gezag vermeldt in een bijlage bij het 
medezeggenschapsreglement:  

o de commissie van geschillen waarbij de school is aangesloten,  
o wie het overleg voert met de medezeggenschapsraad;  
o wie het overleg voert in het decentraal georganiseerd overleg,  
o in welke gevallen een lid van de schoolleiding van de taak om overleg 

te voeren met de medezeggenschapsraad/dan wel in het decentraal 
georganiseerd overleg wordt ontheven,  

o de wijze waarop het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad 
eindigt ingeval dit lid belast wordt met het overleg als bedoeld in artikel 
4, lid 1, sub b van dit reglement.  

3. De bijlage genoemd in lid 1 en 2 maken geen deel uit van dit reglement.  

 

14 WIJZIGING/INWERKINGTREDING 

Wijziging reglement 

Artikel 45 

Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de 
mede-zeggenschapsraad en stelt het gewijzigde reglement slechts vast voor zover 
het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de instemming van tenminste 2/3 deel 
van het aantal leden van de medezeggenschapsraad heeft verworven.  

Inwerkingtreding 

Artikel 46 

Dit reglement treedt in werking met ingang van ..... en treedt in de plaats van het d.d. 
.... vastgestelde medezeggenschapsreglement. 


