MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Begripsbepalingen
Artikel 1.1
a. wet: iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde algemene
maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen;
b. WPO: de Wet op het primair onderwijs;
c. WEC: de Wet op de expertisecentra;
d. WMS: de Wet medezeggenschap op scholen;
e. stichting: de Stichting Elan gevestigd te Hilversum;
f. bevoegd gezag: het College van bestuur van de stichting;
g. Raad van toezicht: de Raad van toezicht van de stichting;
h. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting als bedoeld in artikel
4 van de WMS;
i. MR: een medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de WMS;
j. school: een onder het bevoegd gezag staande instelling als bedoeld in de WPO en de WEC,
alsmede vestigingen van een instelling als vorenbedoeld die functioneren als zelfstandig
onderdeel van een die instelling;
k. leerlingen: de leerlingen, in de zin van de WPO en de WEC, van de scholen;
l. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
m. 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 een school;
n. geleding: een afzonderlijke groep van medezeggenschapsraadleden, als bedoeld in artikel 3,
derde lid van de WMS;
o. statuut: dit medezeggenschapsstatuut.
Waar in dit statuut voor een persoon de mannelijke benaming is gebruikt kan ook de vrouwelijke
vorm worden gelezen. Daar waar in dit statuut voor een persoon de vrouwelijke benaming is
gebruikt kan ook de mannelijke vorm worden gelezen.
Werkingsduur statuut
Artikel 1.2
1. Het statuut treedt in werking op 1 maart 2020 en heeft een werkingsduur van twee jaar.
2. Uiterlijk drie maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen, treden de GMR
en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en opnieuw vaststellen van
het statuut.
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 voorstel tot vaststelling of wijziging van het statuut behoeft de instemming van twee
derde meerderheid van de leden van de GMR.
Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap
GMR
Artikel 2.1
1. Aan de stichting is een GMR verbonden.
2. De GMR strekt haar werkzaamheden uit over alle scholen van de stichting, die vallen onder
de WPO en de WEC.
3. Het bevoegd gezag stelt ten behoeve van de GMR een GMR-reglement vast.
4. De omvang en de verkiezing van de leden van de GMR vindt plaats overeenkomstig het
medezeggenschapsreglement van de GMR.

MR
Artikel 2.2
1. Aan elke school van de stichting is een MR verbonden.
2. Het bevoegd gezag stelt ten behoeve van iedere MR een MR-reglement vast.
3. De omvang van de MR en de verkiezing van de leden daarvan vindt plaats overeenkomstig
het medezeggenschapsreglement van de desbetreffende MR.
Samenstelling van de GMR
Artikel 2.3
1. De GMR bestaat uit 8 leden. De helft van de leden wordt gekozen door de leden van de
personeelsgeledingen van de MRen van de in het derde lid van dit artikel genoemde scholen
tezamen. De andere helft van de leden wordt gekozen door de leden van de oudergeledingen
en van de leerlinggeledingen van de MRen van de in het derde lid genoemde scholen
tezamen. Hierbij worden drie leden gekozen voor de oudergeleding en één lid voor de
leerlinggeleding.
2. Indien onvoldoende ouders, respectievelijk onvoldoende leerlingen bereid zijn lid te worden
van de GMR, kan de vacature of die dan bestaat, of kunnen de vacatures die dan bestaan
worden opgevuld door respectievelijk leerlingen of ouders.
3. De scholen bedoeld in het eerste lid zijn:
a. SBO De Indon, gevestigd te Bussum, (brinnr.10KT);
b. SBO Het Mozaïek, gevestigd te Hilversum (brinnr. 08SR);
c. SBO De Wijngaard, gevestigd te Huizen (brinnr. 04FL);
d. SBO Annie M.G. Schmidtschool, gevestigd te Hilversum (brinnr. 19TU);
e. SO/VSO De Klimopschool, gevestigd te Hilversum (brinnr. 01TQ);
f. SO Elan Primair, gevestigd te Huizen (brinnr. 01TQ);
g. VSO Elan College, gevestigd te Bussum (brinnr. 01TQ02);
h. VSO Elan College Huizen, gevestigd te Huizen (brinnr. 01TQ03).
4. De leden van de personeelsgeleding van de GMR worden als volgt gekozen:
a. één lid door de gezamenlijke leden van de personeelsgeledingen van de MRen van
SBO De Indon en SBO Het Mozaïek;
b. één lid door de gezamenlijke leden van de personeelsgeledingen van de MRen van
SBO De Wijngaard en SBO Annie M.G. Schmidtschool;
c. één lid door de gezamenlijke leden van de personeelsgeledingen van de MRen van
SO/VSO De Klimopschool en SO Elan Primair;
d. één lid door de gezamenlijke leden van de personeelsgeledingen van de MRen van
VSO Elan College en VSO Elan College Huizen.
5. De leden van de oudergeleding van de GMR worden als volgt gekozen:
a. één lid door de gezamenlijke leden van de oudergeledingen van de MRen van SBO
De Indon en SBO Het Mozaïek;
b. één lid door de gezamenlijke leden van de oudergeledingen van de MRen van SBO
De Wijngaard en SBO Annie M.G. Schmidtschool;
c. één lid door de gezamenlijke leden van de oudergeledingen van de MRen van SO/VSO
De Klimopschool, SO Elan Primair, VSO Elan College en VSO Elan College Huizen.
6. Het lid van de leerlinggeleding van de GMR wordt gekozen door de gezamenlijke leden van
de leerlinggeledingen van SO/VSO De Klimopschool, VSO Elan College en VSO Elan College
Huizen.
7. De GMR is zodanig samengesteld dat het aantal leden dat is gekozen op titel van ouder van
een leerling en op titel van leerling, tezamen gelijk is aan het leden dat is gekozen op titel
van personeelslid. Een eventuele vacature wordt meegeteld als ware deze vervuld door een
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ouder, een leerling, danwel een personeelslid, al naar gelang de persoon die voor deze
vacature moet worden gekozen.
Samenstelling MRen van de scholen
Artikel 2.5
1. Elke MR van de scholen bedoeld in artikel 2.3, derde lid, bestaat uit een aantal leden zoals
dat voor de betreffende MR is opgenomen in het vierde lid.
2. Van het aantal leden van een MR genoemd in het vierde lid onder sub a. tot en met sub d.
en sub f. wordt steeds de helft gekozen uit en door de personeelsleden en de andere helft uit
en door de ouders van de betreffende school.
3. Van het aantal leden van de MR genoemd in het vierde lid onder sub e. wordt de helft gekozen
uit en door de personeelsleden. Voorts wordt drie achtste van de leden uit en door de ouders
van de deze school gekozen en één achtste uit en door de leerlingen van deze school die op
de dag waarop verkiezingen worden gehouden 13 jaar of ouder zijn. Indien niet aan het
bepaalde in de vorige volzin kan worden voldaan, omdat onvoldoende ouders, dan wel
leerlingen bereid zijn lid te worden van de betreffende MR, kan de niet door de desbetreffende
groep te vervullen plaats worden toebedeeld aan de andere groep.
4. Van het aantal leden van de MRen genoemd in het vierde lid onder sub g. en sub h. wordt
de helft gekozen uit de personeelsleden. Voorts wordt één vierde gedeelte gekozen uit de
ouders van deze school en één vierde gedeelte uit de leerlingen van deze school die op de
dag waarop verkiezingen worden gehouden 13 jaar of ouder zijn. Indien niet aan het
bepaalde in de vorige volzin kan worden voldaan, omdat onvoldoende ouders, dan wel
leerlingen bereid zijn lid te worden van de betreffende MR, kan de niet door de desbetreffende
groep te vervullen plaats worden toebedeeld aan de andere groep
5. Het aantal leden van de MR van de scholen is hieronder opgenomen onder sub a. tot en met
sub e:
a. SBO De Indon: 4 leden;
b. SBO Het Mozaïek: 4 leden;
c. SBO De Wijngaard: 4 leden;
d. SBO Annie M.G. Schmidtschool: 4 leden;
e. SO/VSO De Klimopschool: 4 leden;
f. SO Elan Primair: 4 leden;
g. VSO Elan College: 4leden;
h. VSO Elan College Huizen: 4 leden.
Hoofdstuk 3, Bevoegdheidsverdeling
Verdeling bevoegdheden tussen GMR en MRen
Artikel 3
1. Een aangelegenheid die betrekking heeft op de meerderheid van de scholen of alle scholen
van de stichting behoort tot de competentie van de GMR tenzij wettelijk anders is bepaald.
2. Een aangelegenheid met betrekking tot een of meerdere scholen maar niet de meerderheid
of alle scholen, behoort tot de competentie van de MR of MRen van de betrokken school of
scholen.
3. Over een aangelegenheid die tot de competentie van een GMR behoort heeft een MR geen
bijzondere bevoegdheid als bedoeld in de WMS; over een aangelegenheid die tot de
competentie van een of meerdere MRen behoort heeft de GMR geen bijzondere bevoegdheid
als bedoeld in de WMS.
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Hoofdstuk 4 Informatievoorziening
Informatievoorziening door het bevoegd gezag
Artikel 4.1
1. Het bevoegd gezag verstrekt de GMR, elke MR, dan wel de geledingen van al de betreffende
raden, al dan niet gevraagd, tijdig en op een toegankelijke wijze, de informatie die ieder van
hen voor de vervulling van hun taken nodig heeft, een en ander zoals bedoeld in artikel 8
van de WMS.
2. Het bevoegd gezag stelt de informatie in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens
langs digitale weg, ter beschikking aan de GMR en de MRen.
3. Alle verkregen informatie is openbaar, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk is aangegeven dat
hier geheimhouding op rust.
4. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding
van de GMR of een MR, biedt het bevoegd gezag dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming
aan de andere geleding van de GMR of de MR aan.
Informatieverstrekking betrokkenen
Artikel 4.2
1. De GMR en de MRen doen aan alle bij de betreffende scholen betrokkenen gevraagd en
ongevraagd schriftelijk verslag over hun activiteiten en stellen ieder van hen in de
gelegenheid om met hen overleg te voeren.
2. De vergaderingen van de GMR en de MRen, dan wel de geledingen daarvan, zijn openbaar,
tenzij de voorzitter van die vergadering besluit dat die vergadering geheel of gedeeltelijk
besloten is.
3. Alle informatie wordt, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk verstrekt. Waar dit
mogelijk en nodig is, geschiedt dit langs digitale weg.
Onderlinge informatieverstrekking
Artikel 4.3
1. De GMR, de MRen en hun geledingen doen aan elkaar gevraagd en ongevraagd schriftelijk
verslag over hun activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met hen overleg
te voeren.
2. Alle informatie wordt, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk verstrekt. Waar dit
mogelijk en nodig is, geschiedt dit langs digitale weg.
Hoofdstuk 5 Faciliteiten
Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling
Artikel 5
1. Het bevoegd gezag staat aan ouders, personeelsleden en leerlingen, die deelnemen in de
GMR of een MR het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bevoegd gezag kan
beschikken en die de betreffende raadsleden voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs
nodig hebben.
2. Het bevoegd gezag verleent alle personeelsleden die zitting hebben in de GMR en/of in een
MR de faciliteiten in tijd ten behoeve van het voeren van overleg, scholing en overige
medezeggenschapsactiviteiten, overeenkomstig de regeling die ter zake is opgenomen in de
CAO Primair Onderwijs1.
1

De faciliteiten zijn (ten minste):
•
100 taakuren per jaar voor iedereen die lid is van een PMR en de PGMR – de ‘P’ staat voor
‘personeelsgeleding van de’ ;
•
60 taakuren per jaar voor iedereen die lid is van de PMR of de PGMR;
•
indien de voorzitter van een MR of de GMR een personeelslid is: 20 taakuren per jaar boven de
uren hiervóór genoemd;
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3.

4.

Op het schriftelijk verzoek van ouders, personeelsleden en leerlingen, die deelnemen in de
GMR, een MR, dan wel de geledingen vergoedt het bevoegd gezag de redelijkerwijs
noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die door hen worden ondernomen,
daaronder begrepen scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van
het voeren van rechtsgedingen. De GMR, de MRen, dan wel de geledingen daarvan kunnen
het bevoegd gezag verzoeken deze kosten rechtstreeks aan de deskundige of andere derde
partij te betalen. In dit laatste geval voldoet het bevoegd gezag aan dat verzoek. De GMR,
de MRen, danwel de geledingen daarvan stellen het bevoegd gezag vooraf in kennis van de
te maken kosten bedoeld in dit artikellid.
De GMR, de MRen, en de geledingen stellen het bevoegd gezag vooraf in kennis van de
kosten van medezeggenschapsactiviteiten, van het activiteitenplan of de concrete
voornemens van de GMR, de MRen, dan wel de geledingen daarvan.

Hoofdstuk 6 Besprekingen
Besprekingen namens bevoegd gezag
Artikel 6.1
1. Het College van bestuur voert namens het bevoegd gezag de besprekingen als bedoeld in
artikel 6, eerste lid van de WMS met de leden van de GMR, alsmede de geledingen van de
GMR. Het College van bestuur kan uit zijn midden een lid aanwijzen die de besprekingen
namens het College van bestuur voert.
2. De directeur van de school waaraan de betreffende MR verbonden is voert namens het
bevoegd gezag de besprekingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de WMS met de leden
van de MR van die school, alsmede de geledingen daarvan.
3. De in het voorgaande leden bedoelde personen kunnen op eigen verzoek of op verzoek van
de GMR, de MR, dan wel de geledingen, van die taak ontheven worden. In dat geval zorgt
het bevoegd gezag voor een vergelijkbare vervanging.
Besprekingen met de Raad van toezicht
Artikel 6.2
1. De Raad van toezicht pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de GMR.
2. De planning van dit overleg en de opstelling van de agenda van dat overleg geschiedt in
overleg tussen de voorzitters van de Raad van toezicht en van de GMR.
3. De voorzitter van de Raad van toezicht treedt op als voorzitter van dit overleg.
4. De Raad van toezicht draagt zorg voor de verslaglegging van het overleg.
Hoofdstuk 7 Slotbepalingen
Slotbepaling
Artikel 7
In geval zich een situatie voordoet waarin niet wordt voorzien door of krachtens de WMS, dit
statuut of het voor de GMR of MR geldende medezeggenschapsreglement beslist het bevoegd
gezag, gehoord de betreffende GMR, en/of MR.

Indien de voorzitter van een MR of de GMR een ouderlid is: 20 taakuren aan de secretaris van de
betreffende MR of GMR, mits dit een personeelslid is.
Daarnaast: voor elke PMR een vast bedrag per jaar: SBO-/SO- en/of VSO-scholen ontvangen € 1.008,-per jaar indien het leerlingaantal lager is dan 250, en € 1.679,-- indien het aantal ligt tussen de 250 en de
750.
Voorts ontvangt de PGMR voor elke school voor SBO, SO en/of VSO een bedrag van € 1.679,-- per jaar.
Voorts ontvangt ieder PMR-lid en ieder PGMR-lid drie dagen scholing per twee jaar, gefaciliteerd door de
werkgever.
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