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Hoofdstuk l Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

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. WMS: de Wet medezeggenschap op scholen.

d. Stichting: de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek, gevestigd te Doetinchem, ook genoemd: PR08.

e. Bevoegd gezag: het college van bestuur van de stichting.

f. GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de WMS.

g. MR: een medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de WMS.

h. School: een onder het bevoegd gezag staande instelling als bedoeld in de WPO.

i. Leerlingen: de leerlingen, in de zin van de WPO, van de scholen.

j. Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen.

k. 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.

l. Geleding: een afzonderlijke groep van medezeggenschapsraadleden, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de WMS.

m. Statuut: dit medezeggenschapsstatuut.

Artikel 1.2 Aard en werkingsduur statuut

l. Het statuut treedt in werking op l januari 2021 en heeft een werkingsduur van twee jaar.

2. Uiterlijk drie maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen, treden de GMR-en 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 deGMR.

Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Artikel 2.1 GMR

l. Aan de stichting is een GMR verbonden, ten behoeve van alle scholen van de stichting.

2. De omvang en de verkiezing van de leden van de GMR-en vindt plaats overeenkomstig het medezeggenschaps-

reglement van de GMR.

Artikel 2.2 MR

l. Aan elke school, waaraan de Minister van OCW een zelfstandig BRIN-nummer heeft toegekend, is een MR verbonden.

2. De omvang en de verkiezing van de leden van de MR vindt plaats overeenkomstig het medezeggenschapsreglement

van de desbetreffende MR.

Artikel 2.3 Samenstelling van de GMR

l. De GMR bestaat uit 16 leden. De helft van de leden wordt gekozen door de personeelsgeledingen van de MR-en van

de in het tweede lid van dit artikel genoemde scholen. De andere helft van de leden wordt gekozen door de

oudergeledingen van de MR-en van de in het tweede lid genoemde scholen.
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2. De scholen bedoeld in het eerste lid zijn:

a. Bernardusschool, gevestigd te Keijenborg, gemeente Bronckhorst (brinnummer 03TA);

b. De Boomgaard, gevestigd te Braamt, gemeente Montferland (brinnummer 07BT);

c. Dichterbij, gevestigd te Doetinchem (brinnummer 27JK);

d. Dynamiek, gevestigd te Terborg, gemeente Oude Usselstreek (brinnummer 07SZ);

e. Gaanderwijs, gevestigd te Gaanderen, gemeente Doetinchem (brinnummer 03TR);

f. Galamaschool, gevestigd te 's Heerenberg, gemeente Montferland (brinnummer 15GV);

g. St. Jozefschool, gevestigd te Azewijn, gemeente Montferland (brinnummer 15BY);

h. De Leer, gevestigd te Hengelo (Gld), gemeente Bronckhorst (brinnummer 05BR);

i. Mariabasisschool, gevestigd te 's Heerenberg, gemeente Montferland (brinnummer 15BZ);

j. Octa, gevestigd te Doetinchem (brinnummer 100C);

k. De Pannevogel, gevestigd te Steenderen, gemeente Bronckhorst (brinnummer 05DK);

l. De Pas, gevestigd te Doetinchem (brinnummer 12KE);

m. Roncallischool, gevestigd te Zeddam, gemeente Montferland (brinnummer 03TG);

n. Het Rondeel, gevestigd te Beek, gemeente Montferland (brinnummer 07WK);

o. Het Timpaan, gevestigd te Wehl, gemeente Doetinchem (brinnummer 06HM).

3, De leden van de MR van elk van de scholen genoemd in het vorige lid kiezen elk één lid in de GMR. Het door de leden

van de in de vorige volzin bedoelde MR-en te kiezen lid is een ouder van een leerling van de school waaraan deze MR

verbonden is, dan wel een personeelslid van deze school, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de

volgende twee leden van dit artikel. Jaarlijks wordt door de GMR besloten welke school zowel een personeelslid als

een ouderlid kan afvaardigen.

4. De GMR is zodanig samengesteld dat het aantal leden dat is gekozen op titel van ouder van een leerling gelijk is aan

het leden dat is gekozen op titel van personeelslid. Een eventuele vacature wordt meegeteld als ware deze vervuld

door een ouder, dan wel een personeelslid, al naar gelang de persoon die voor deze vacature moet worden gekozen.

5. De GMR bepaalt of het door de leden van een MR-en genoemd in het eerste lid onder sub a. tot en met sub o. te

kiezen lid een ouder van een leerling is of een personeelslid, waarbij de GMR ervoor zorg draagt dat vanuit iedere MR

steeds afwisselend een ouder dan wel een personeelslid wordt gekozen.

6. In een bijlage bij dit statuut is een overzicht opgenomen van de verdeling (ouders - personeelsleden) van de leden van

de GMR, zoals die bestaat op het moment dat dit statuut wordt vastgesteld. De GMR draagt ervoor dat het bevoegd

gezag te allen tijde beschikt over een actueel overzicht van de verdeling van zetels in de GMR tussen de ouders en de

personeelsleden.

Artikel 2.4 Samenstelling van de MR-en

l. Elke MR van de scholen bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, bestaat uit een aantal leden zoals dat voor de betreffende

MR is opgenomen in het volgende lid. Van het aantal leden van een MR wordt steeds de helft gekozen uit en door de

personeelsleden en de andere helft uit en door de ouders van de betreffende school.

2. Het aantal leden van de MR van de scholen bedraagt bij:

a. Bernardusschool, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub a.: minimaal 4 leden;

b. De Boomgaard, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub b.: 4 leden;

c. Dichterbij, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub c.: 6 leden

d. Dynamiek, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub d.: minimaal 4 leden;

e. Gaanderwijs, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub e.: 4 leden;

f. Galamaschool, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub f.: minimaal 6 leden;

g. St. Jozefschool, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub g.: minimaal 4 leden;

h. De Leer, bedoeld in artikel 2,3, 2e lid sub h.: 4 leden;

i. Mariabasisschool, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub i.: 6 leden;

j. Octa, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub j.: 6 leden;

k. De Pannevogel, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub k.: 6 leden
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l. De Pas, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub l.: 6 leden;

m. Roncallischool, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub m.: 4 leden;

n. Het Rondeel, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub n.: minimaal 4 leden;

o. Het Timpaan, bedoeld in artikel 2.3, 2e lid sub o.: 8 leden.

Indien het aantal leden wijzigt is het de taak van de desbetreffende MR dit zowel bij de GMR, als bij het college van

bestuur door te geven.

Hoofdstuk 3 Bevoegdheidsverdeling

Artikel 3 Verdeling bevoegdheden tussen GMR en MR-en

l. 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 ofMR-envan 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 wet; over een aangelegenheid die tot de competentie van een of meerdere MR-en behoort heeft de

GMR geen bijzondere bevoegdheid als bedoeld in de wet.

Hoofdstuk 4 Informatievoorziening

Artikel 4.1 Informatievoorziening door het bevoegd gezag

l. Het bevoegd gezag verstrekt elke 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 wet.

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 MR-en.

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.

Artikel 4.2 Informatieverstrekking betrokkenen

l. De GMR en de MR-en doen aan alle bij de 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 MR-en, 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.

Artikel 4.3 Onderlinge informatieverstrekking

l. De GMR en de MR-en alsmede 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.
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Hoofdstuk 5 Faciliteiten

Artikel 5 Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling

l. 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 CAO Primair Onderwijs.

3. Op het schriftelijk verzoek van ouders, personeelsleden en leerlingen, die deelnemen in de GMR, een MR, dan wel de

deelraad 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 MR-en, 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 MR-en, dan wel de geledingen

daarvan stellen het bevoegd gezag vooraf in kennis van de te maken kosten bedoeld in dit artikellid.

4. De GMR, de MR-en, alsmede de geledingen stellen het bevoegd gezag vooraf in kennis van de kosten van

medezeggenschapsactiviteiten, van het activiteitenplan of de concrete voornemens van de GMR-en, de MR-en, de

deelraad dan wel de geledingen daarvan.

Hoofdstuk 6 Besprekingen

Artikel 6 Besprekingen namens bevoegd gezag

l. De voorzitter van het college van bestuur voert namens het bevoegd gezag de besprekingen als bedoeld in artikel 6,

eerste lid van de wet met de leden van de GMR, alsmede de geledingen van de GMR.

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 wet 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 of de MR,dan

wel de geledingen, van die taak ontheven worden. In dat geval zorgt het bevoegd gezag voor een vergelijkbare

vervanging.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7 Slotbepaling

In geval zich een situatie voordoet waarin niet wordt voorzien door of krachtens de wet, dit statuut of het voor de GMR

en/of de MR geldende medezeggenschapsreglement beslist het bevoegd gezag, gehoord de betreffende GMR en/of de

MR.

Getekend te Doetinchem, d.d. l januari 2021
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