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Laurentius Stichting - Medezeggenschapsstatuut

Voon¡yoord

ln de Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms) is een medezeggenschapsstatuut een
verplicht document, waarin de aan de Laurentius Stichting verbonden medezeggenschapsorganen in
kaart worden gebracht en waarin naast de verplichte artikelen ook artikelen opgenomen zijn, die het

functioneren van medezeggenschapsorganen, afzonderlijk of in samenspel met het bevoegd gezag,

beogen te versoepelen.

Het bestuur van de Laurentius Stichting en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad leggen

hiermee hun visie op de medezeggenschap vast en maken concrete afspraken over de communicatie

over en weer en de informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen, zoals hierna

vermeld.

Met deze herziene versie van het medezeggenschapsstatuut komt het medezeggenschapsstatuut uit
2017 te vervallen.

Defft,22 januari2020
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Vaststelling Medezeggenschapsstatuut van de Laurentius Stichting voor Katholiek Primair
Onderwijs

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Laurentius Stichting heeft met tenminste
tweederde meerderheid ingestemd met dit medezeggenschapsstatuut op 22 januari 2020. Het
medezeggenschapsstatuut gaat in met terugwerkende kracht op 1 augustus 2019 en heeft een
geldigheidsduur van twee jaar.

lnstemming:
GMR-vergadering d.d. 22 januari 2020

d:
van d.d. 19 februari

Mw
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Paragraaf 1 Atgemeen
Artikel l BegrÍpsbepalingen

a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen;
b. bestuur / bevoegd gezag: college van bestuur Laurentius Stichting
c. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (hierna: GMR) als bedoeld in artikel 4 van de wet;

d. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3

van de wet;

e. ondersteuningsplanraad: de ondersteuningsplanraad als bedoeld in artikel 4a

van de wet;

f. scholen:

1. 03PQ Petrusschool te Rijswijk

2. 04KU Sint - Jozefschool te Nootdorp

3. 05HD De Zuidwester te Den Haag

4. 06MV Rosaschool te Den Haag

5. 06OP Pius X te Bergschenhoek

6. 07AK De Buutplaats te Den Haag

7. 07UO Petrus Dondersschool te Den Haag

8. 1OGK Piramide te Rijswijk

9. 1OXK Mariaschoolte Rijswijk

10. 11LE Godfried Bomansschool te Rijswijk
11. 12SL Gabriëlschoolte Delft

12. 12SL-00 lnternational School Delft te Delft

13. 13FA Jenaplanschool De Oostpoort te Delft
14. 13KK Cornelis Musiusschoolte Delft

15. 13Pl Bernadette Mariaschoolte Delft
16. 13WS Mgr. Bekkersschoolte Delft

17. 14DJ Titus Brandsmaschool te Delft

18. 14GD De Regenboog te Delft

19. 14lX De Bonte Pael te Delft

20. 14LL De Wilgenhoek te Berkel en Rodenrijs

21. 15JV Jenaplanschool De Kwakel te Berkel en Rodenrijs

22. 15MH De Poolster te Berkel en Rodenrijs

23. 17KG Mariaschool te Den Hoorn

24. 21GJ Laurentiusschool voor SBO te Delft

25. 25KP De Willibrordschool te Bergschenhoek
26. 26AV De Christoffelte Den Haag

27. 26MJ Laurentius Praktijkschool te Delft

28. 27LY Het Baken te Berkelen Rodenrijs

29. 2BCE De Gouden Griffelte Berkelen Rodenrijs

g. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs en de Wet
op het voortgezet onderwijs;
h. ouders: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen;

i. schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, bedoeld in de Wet op het
primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, die in dienstverband
dan wel anderszins door het bevoegd gezag gemandateerd werkzaam zijn aan de

school;
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j. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste zes maanden te

werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op

de school;

k. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid

van de wet;

l. reglement GMR: reglement van de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad ;

m. reglement MR: reglement medezeggenschap van één van de scholen.

De medezeggenschapsorganen
M edezeg g e n s c h a p s o rg a n e n

I nformatieverstrekki n g

lnformatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de

m ed ezeg g e n sc h a p s o rg a n e n

1. Het bevoegd gezag kondigt een verzoek tot instemming met voorgenomen

besluiten als bedoeld in artikel 13 onder a (onderwijskundige doelstellingen), h

(fusie of overdracht) en artikel 14 onder b, voor zover het betreft beëindiging van

de werkzaamheden van de school en artikel 16 onder b (wijziging van de

grondslag of omzetting van de school) van het MR-reglement en artikel 13 onder

1. Aan het geheel van de scholen is een GMR verbonden. Deze raad wordt door

de medezeggenschapsraden uit de personeelsleden en de ouders gekozen

volgens de bepalingen van het GMR-reglement.

2. Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt

rechtstreeks door en uit de personeelsleden en de ouders gekozen volgens de

bepalingen van het MR-reglement.

3. De GMR c.q. de medezeggenschapsraden zijn vertegenwoordigd in de

ondersteu ningsplanraad van het samenwerkingsverband
. Passend Primair Onderwijs Delflanden (PPO Delflanden) 2802;

. Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) 28f 5;

o VO Delflanden 28.9,

waarvan de verkiezing plaatsvindt volgens de bepalingen van het reglement van

de ondersteuningsplanraad.

Artikel3 Omvangensamenstellingmedezeggenschapsorganen

1. De GMR bestaat voor de helft uit leden, die uit het personeel worden gekozen

en voor de helft uit leden, die uit de ouders worden gekozen.

De medezeggenschapsraad van een school binnen de Laurentius Stichting kiest

I personeelslid en 1 ouder voor de GMR.

2. De medezeggenschapsraad van een school binnen de Laurentius Stichting

bestaat uit tenminste 4 leden van wie 2 leden door en uit het personeel worden

gekozen en 2 leden door en uit de ouders worden gekozen.

3. De medezeggenschapsraad van de Laurentius Praktijkschool bestaat uit (4)

leden, van wie (2) leden door en uit het personeel worden gekozen, (1) leden, die

door het uit de ouders worden gekozen en (1) leden, die door de leerlingen

worden gekozen.

Paragraaf 2

Artikel2

Paragraaf 3

Añikel4
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í (verzelfstandiging nevenvestiging) van het GMR-reglement, schriftelijk aan bij

het betreffende medezeggenschapsorgaan zes maanden voor het besluit ten

uitvoer gebracht zal worden.

2. Het bevoegd gezag kondigt een verzoek tot instemming met voorgenomen

besluiten als bedoeld in artikel 13, onder b tot en met g, en in de artikelen l5 en

16 onder a en onder c tot en met k, van het MR-reglement schriftelijk aan bij het

betreffende medezeggenschapsorgaan twee maanden voor het besluit ten

uitvoer gebracht zal worden.

3. Het bevoegd gezag kondigt een verzoek tot advies met betrekking tot
voorgenomen besluiten als bedoeld in artikel 14van het MR-reglement bij het

betreffende medezeggenschapsorgaan schriftelijk aan drie maanden voor het

besluit ten uitvoer gebracht zalworden.
4. ln overleg en in het belang van zorgvuldige besluitvorming dan wel van

spoedeisend belang kan worden afgeweken van de in de vorige leden
genoemde termijnen.

5. Voor de in dit artikel genoemde termijnen heeft de zomervakantie een

opschortende werking.

De communicatie binnen de organisatie zal zoveel als mogelijk is digitaal worden

verspreid, o.a. via Sprekend Laurentius, SharePoint en via de website.

l.De medezeggenschapsraad, de GMR en de geledingen van deze raden

informeren elkaar ongevraagd volledig en helder over hun standpunten,

werkwijzen en procedure-afspraken met het bevoegd gezag. Verslagen van

bijeenkomsten worden, zo nodig onder voorbehoud van goedkeuring, direct
verspreid.

2. Op verzoek van een van de raden als bedoeld in het eerste lid verstrekt een

raad direct alle en volledíge informatie over bepaalde aangelegenheden, voor

zover deze niet onderhevig zijn aan afspraken over geheimhouding.

3.De informatie wordt waar mogelijk schriftelijk verstrekt. Het is wenselijk
maximaal gebruik te maken van e-mail.
4.lnformatie wordt in principe verstrekt aan de secretaris van de GMR en bij

diens ontstentenis aan de voorzitter van de GMR. Aan de leden van de raad

wordt een overzicht gegeven van de verstrekte informatie. Eenieder heeft de

mogelijkheid de informatie in te zien en bespreking ervan te vragen in de raad.

Artikel6 Geheimhouding

Ten aanzien van zaken die in besloten vergadering besproken zijn dan wel

waaromtrent het bevoegd gezag geheimhouding heeft opgelegd vervalt de

verplichting tot informatieverstrekking.
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Paragraaf 4

Artikel T
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Faciliteiten
Alg em ene faci I iteiten t. b.v. medezeg g e n sc h ap sorg a ne n

1. Ten behoeve van hun vergaderingen kunnen de medezeggenschapsorganen

in overleg met de daartoe aangewezen functionaris beschikken over

vergaderruimte, overige vergaderfaciliteiten (koffie, thee, drankjes,

versnaperingen), verzendfaciliteiten en kopieerfaciliteiten.

2. De kosten die redelijkeruvijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak

van een medezeggenschapsorgaan, scholingskosten daaronder begrepen,

komen ten laste van het bevoegd gezag. De redelijkenrvijs noodzakelijke kosten

van het raadplegen van een deskundige en van het voeren van rechtsgedingen

door een medezeggenschapsorgaan komen slechts ten laste van het bevoegd

gezag indien het bevoegd gezag vooraf in kennis is gesteld van de te maken

kosten. Het bevoegd gezag kan in overeenstemming met het

medezeggenschapsorgaan de kosten die het medezeggenschapsorgaan in enig

jaar zal maken, vaststellen op een bepaald bedrag dat het

medezeggenschapsorgaan naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor

het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste

van het bevoegd gezag voor zover dat bevoegd gezag in het dragen daarvan

toestemt.

3. Het in het vorige lid genoemde bedrag heeft geen betrekking op raadpleging

van deskundigen, inclusief juridische bijstand, van bestuurszijde.

4. Wanneer het bedrag als bedoeld in lid 2 niet geheel wordt gebruikt in het

kalenderjaar waarop het in de begroting was opgenomen, kan het in het

daaropvolgende jaar worden besteed, met dien verstande dat wanneer het

totale bedrag meer dan twee maal het jaarbedrag is geworden het overige

terugvloeit in de middelen van de Laurentius Stichting.

5. Wanneer (een geleding van) een medezeggenschapsorgaan een

achterbanraadpleging wenst te houden stelt het onverwijld het bevoegd gezag

daarvan in kennis. Het bevoegd gezag stelt faciliteiten daarvoor ter beschikking.

6. Medezeggenschapsorganen kunnen in overleg met een eventuele redactie

gebruik maken van de binnen de school of scholen gebruikelijke

publ icatiemethoden (pu bl icatieborden, intranet).

Artikel 8 Faciliteiten t.b.v. het personeel

Voor het personeel dat zitting heeft in een medezeggenschapsorgaan worden

faciliteiten in de vorm van uren beschikbaar gesteld, conform wat daarover is

afgesproken in de CAO.

Artikel9 Faciliteitent.b.v.ouders

1. Voor ouders die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan wordt een

onkostenvergoeding ter beschikking gesteld om aantoonbare en noodzakelijke

uitgaven te dekken.

2. Onder de in lid I bedoelde onkosten vallen in elk geval reis- en

verblijfskosten, die zullen worden vergoed conform wat in de CAO voor het

personeel is vastgelegd.
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Paragraaf 5

Artíkel10

Paragraaf 6

Artikel 13

Vertegenwoordiging van het bevoegd gezag

Overleg GMR

1. De besprekingen met de GMR worden gevoerd door de voorzitter en lid van

het college van bestuur

2. Bij ontstentenis van zowel voorzitter en lid CvB zullen de besprekingen

worden gevoerd door een door het CvB aan te wijzen plaatsvervanger.

Artikelll Overlegmedezeggenschapsraden

1. De besprekingen met de medezeggenschapsraden worden namens het

bevoegd gezag gevoerd door de directie van de school.
2. Bijontstentenis van de directie zullen de besprekingen worden gevoerd door

een plaatsvervanger van de directie, door hem of door het bevoegd gezag aan
te wijzen.

Artikel 12 Ontheffing

1. De met het overleg belaste functionaris kan het bevoegd gezag verzoeken

hem geheel of gedeeltelijk te ontheffen van zijn taak om de besprekingen te

voeren. Het verzoek is met redenen omkleed.
2. Het bevoegd gezag verleent de ontheffing:

a. indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan

worden in het algemeen de besprekingen te voeren dan wel

b. indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan

worden de besprekingen over één of meer aangelegenheden te voeren.

3. Het bevoegd gezag besluit zo spoedig mogelíjk op het verzoek en stelt het

medezeggenschapsorgaan schriftelijk in kennis van zijn besluit. De ontheffing is
voor bepaalde tijd en kan alle of alleen bepaalde gevallen betreffen. Het besluit

is met redenen omkleed.

4. lndien een functionaris als bedoeld in lid t het college van bestuur zelf betreft,

neemt de raad van toezicht een besluit over een ontheffingsverzoek.

Overige bepalingen
Vaststelling en wíjzíging statuut

1. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of
krachtens de wet, ten minste eenmaal in de twee jaar het

medezeggenschapsstatuut vast.

2. Het bevoegd gezag legt het medezeggenschapsstatuut, daaronder elke

wijziging ervan mede begrepen, als voorstel aan de GMR voor en stelt het

slechts vast indien het voorstel de instemming van twee derden van het aantal
leden van de GMR heeft verworven.

Artikel14 Citeertitel;inwerkingtredíng

1. Dit statuut kan worden aangehaald als: medezeggenschapsstatuut Laurentius

Stichting

2. Dit statuut treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van I
augustus 2019.
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Toelichting

Artikel 1 onder i
Een directielid is bevoegd namens het bevoegd gezag onderhandelingen te voeren met een

medezeggenschapsorgaan.

De formulering 'in dienstverband dan wel anderszins' biedt de mogelijkheid dat ook interim-

directeuren kunnen onderhandelen met de raad.

Artikel 1 onder j
Bij de personeelsleden die ten minste zes maanden te werk gesteld zijn zonder benoeming gaat het

om bijvoorbeeld uitzendkrachten.

Artikel4lid 4

Bij spoedeisende gevallen moet gedacht worden aan de situatie wanneer om aanspraak te maken

op een bepaalde tegemoetkoming een deadline gehaald moet worden. Het bevoegd gezag kan dit

lid niet inroepen om een venvijtbaar uitstel van een verzoek om advies of instemming ongedaan te

maken.

Pa rag ra af 4, F aci I Íteíten.
Bij de vaststelling van de ter beschikking van de raad staande faciliteiten verdient het aanbeveling

geen afspraken voor onbepaalde tijd te maken.

Artikel T lid 3
Hier wordt uitgesloten dat het bevoegd gezag de kosten die het zelf moet maken ten behoeve van

de informatievoorziening van de (G)MR of in een geschil met de (G)MR zou onttrekken aan het

budget van de (G)MR.

Artikel T lid 4
Deze afspraak dient om te voorkomen dat er 'stuwmeren' ongebruikt geld voor de

medezeggenschap moeten worden vastgehouden.

Artikel T lid 6
Het overleg met de redactie wordt meegenomen omdat de directie (die meestal in de redactie van

een infobulletin of personeelsperiodiek vertegenwoordigd is) niet verrast moet worden door

onverwachte pu bl icaties.

AñÍkel9lid I
Hier kan men denken aan portokosten of telefoonkosten.

Wanneer een ouder of leerling een functie vervult (voorzitter, secretaris) die veel werkzaamheden

meebrengt kan men natuurlijk overwegen daar een vergoeding tegenover te stellen, gerelateerd

bijvoorbeeld aan de maximale belasti ngvrije vrijwill igersvergoeding.
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