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Kader Medezeggenschapsreglement voor het primai r onde rwijs

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van SATTO school De Opbouw te
Eindhoven.

Pardgraaf 7 Algemeen

Artikell Begripsbepaling
Dit regle me nt verstaat onder:
a. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb, 2006, 658);
b. bevoegd gezag: Stichting SALTO

c. internetoezichthouder: deRaadvanToezichtofdetoezichthoudendebestuurderingevalergeen
Raad van Toezicht is;

d. MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet'
e. school: De Opbouw
f. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;
g. ouders: ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
h. schoolleiding: de directeuren adjunct-directeur, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
i. personeel: hetpersoneeldatin dienstis dan welten minste6 maandente werkgesteld iszonder

benoeming bij het bevoegd gezagen datwerkzaam is op de school;
j. geleding:eenafzonderlijkegroepvanleden,alsbedoeldinartikel3,derdelidvandewet

Paragroof2 De medezeggenschopsraad

Artikel2 MR
Aan de school is een M R verbonde n. De MR wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel
gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

Artikel3 Omvang en samenstelling MR
De MR bestaat uit zes leden van wie
a. drie leden dooren uit het personeelworden gekozen; en
b. drie leden dooren uit de ouderswordengekozen.
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Artikel4 Onverenigbaarheden
L. Personen die deeluitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de MR.
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met

de MR kan niettevens lid zijn van de MR,

Artikel5 Zitt¡ngsduur
1". Een lid van de MR heeftzittingvoor een periodevan drie jaar,

2. Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.
3. Eenliddattervervullingvaneentussentijdsevacatureisaangewezenofverkozen,treedtafophet

tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
4. Behalve doorperiodieke aftredingeindigt het lidmaatschap van de MR:

a. door overlijden;
b. dooropzeggingdoorhetlid; of
c. zodraeenlidgeendeelmeeruitmaaktvandegeledingwaaruitenwaardoorhijisgekozen.

ParagraalS Verkiezingen

Artikel 6 Organisatie verkiezingen
De leiding van de verkiezingen van de leden van de MR berust bij de MR, De MR kan de organisatie
daarvan opdragen aan een verkiezingscommissie. De MR bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de
bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten
van de verkiezingscommissie wordt beslist.

ArtikelT Datum verkiezingen
1, DeMRbepaaltdedatumvandeverkiezingen,alsmededetijdstippenvanaanvangeneindevande

stemming.
2. DeMRstelthetbevoegdgezag,deoudersenhetpersoneel inkennisvandeinheteerstelid

genoemde tijdstippen.

ArtikelS Verkiesbareenkiesgerechtigdepersonen
Zij die op de dag van de kandidaatstellíng dee I uitmake n van het pe rsoneel of ouder zijn, zijn

kiesgerechtigd en verkiesbaartot lid van de MR.

Artíkel9 Bekendmakingverkiesbareenkiesgerechtigdepersonen
De M R ste lt twee weken voor de datum van de verkiezingen een lijst vast van de persone n die
kiesgerechtigd en verkiesbaarzijn, De MR maakt deze lijst aan de ouders en het personeelbekend onder
vermeldingvan de mogelijkheid zich kandidaatte stellen, alsmede van de daarvoorgestelde termijn.

Artikell0 Onvoldoendekandidaten
1. lndienuitdeoudersenhetpersoneelnietmeerkandidatenzijngestelddanerzetelszijnin deMR

voor die geleding, vinden voordie geledinggeen verkiezingen plaats en worden de gestelde

kandidaten geachtte zijn gekozen.

2. DeMRstelthetbevoegdgezag,degeledingenendebetrokkenkandidatenvandeinheteerstelid
genoe mde situatie tijdig vóór de ve rkiezingsdatum in kennis.
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Artikelll Verkiezingen
De verkiezingen vinden plaats bijgeheime, schriftelijke stemming

Artikel12 Stemmingenvolmacht
1. Een kiesgerechtigde brengtten hoogste evenveelstemmen uitals erzetels zijn voorzijn geleding in

de MR. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
2, Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een an der, die tot

dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voorten hoogste één
andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen,

Artikel13 Uitslagverkiezingen
L. Gekozenzijndekandidatendieachtereenvolgenshethoogsteaantalstemmenopzichhebben

verenigd.lndienervoordelaatstetebezettenzetel meerkandidatenzijn,dieeengelijkaantal
stemmen op zich verenigd hebben, beslisttussen hen het lot.

2. DeMRsteltdeuitslagvandeverkiezingenvastenmaaktdezeschriftelijkbekendaanhetbevoegd
gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten,

Artikel 14 Tussentijdse vacature
1. lngevalvan eentussentijdsevacaturewijstde MRtotopvolgervan hetbetrokkenlidaan de

kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 13,

eerste lid van dit reglement, daarvoorals eerste in aanmerking komt.
2. De aanwijzinggeschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature, De MR doetvan deze

aanwijzing mededelingaan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaat.
3. lndien uit de ouders en het personeelminderkandidaten zijn gesteld dan erzetels in de MR voor die

geledingzijn of indien ergeenopvolgerals bedoeldin heteerstelid aanwezig is, kanin devacature(s)
voorzien worden door het houden van tussentijdse verkiezingen, ln dat gevalzijn de artikelen 6 t/m
L3 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

Parograal4 Algemene taken en bevoegdhedenvan de MR

Artikel 15 Overleg met bevoegd gezag

L. HetbevoegdgezagendeMRkomenbijeen,indiendeMR,eengeledingvandeMRofhetbevoegd
gezag daarom onde r opgave van redene n ve rzoekt.

2. lndientwee derdedeelvande ledenvande MR ende meerderheidvanelkegeledingdatwensen,
voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding afzonderlijk.

Artikel16 lnitiatiefbevoegdheidMR
1, De MR is bevoegd tot besprekingvan alle aangelegenheden die de schoolbetreffen, Hij is bevoegd

over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorste llen te doen en stand punte n kenbaarte
maken,

2. Hetbevoegdgezagbrengtopdezevoorstellen,binnendriemaandeneenschriftelijke,metredenen
omklede reactie uit aan de MR.

3. Alvorensovertegaantothetuitbrengenvandezereactie,stelthetbevoegdgezagdeMRtenminste
eenmaalin de gelegenheid met hem overlegte voeren overde voorste llen van de MR.
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4. lndientweederdedeelvandeledenvandeMRendemeerderheidvanelkegeledingdatwensen,
voert het bevoegd gezag de in dit artikel bedoelde besprekingen en overleg met elke geleding
afzonderlijk.

Artikel 17 Algemene taken MR
1. De MR bevordert naar vermogen openheíd en onderling overleg in de school.
2. De MRwaaktvoortsin deschool in hetalgemeentegendiscriminatieopwelkegronddanooken

bevordertgelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonderde gelijke behandeling van
mannen en vrouwen en de inschakelingvan gehandicapten en allochtone werknemers.

3, De MRdoetaan alle bij deschoolbetrokkenenschriftelijkverslagvanzijnwerkzaamhedenensteltde
geledingen in de gelegenheid om overaangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder
aangaan met hem overlegte voeren.

ArtikellS lnformatie
1. HetbevoegdgezagverstrektdeMR,aldannietgevraagd,tijdigalle inlichtingendiedezevoorde

ve rvu lling van zij n taak re de lij ke rwij ze nod ig h e eft.
2. De MRontvangtin elkgeval:

a. jaarlijksdebegrotingenbijbehorendebeleidsvoornemensopfinancieel,organisatorischen
ond e rwijsku ndig ge bie d;

b, jaarlijksvoorLmeiinformatieoverddberekeningdietengrondslagligtaandemiddelenuit's
Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag;

c. jaarlijksvoorLjulieenjaarverslagalsbedoeldinartikelLTLvandeWetophetprimair
onderwijs;

d. deuitgangspuntendiehetbevoegdgezaghanteertbijdeuitoefeningvanzijnbevoegdheden;
e. terstond informatie overelkoordeelvan de klachtencommissie, bedoeld in artikel L4 van de

Wet op het primair onderwijs, waarbijde commissie een klacht gegrond heeftgeoordeeld en
overde eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naaraanleidingvan dat oordeel zal

nemen, een en ander met inachtnemingvan een en ande r met inachtneming van de privacy
van het personeel, ouders en leerlingen;

f. tenminsteeenmaalperjaarschriftelijkgegevensoverdehoogteeninhoudvande
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en af spraken pergroep van de in de school werkzame
personen en de leden van het bevoegd Eezag, waarbij inzichtelijkwordtgemaakt metwelk
percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaaren
tot die van het voorafgaande jaarl;

g. ten minste eenmaalper jaar schriftelijkgegevens overde hoogte en inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het orgaan van de rechtspersoon dat is
be last met het toezicht op het bevoegd gezag, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk
perce ntage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich ve rhoude n tot e lkaar en

tot die van het voorafgaande jaar; en
h. aan het begin van het schooljaarschriftelijk de gegevens met betrekkingtot de samenstelling

van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de
hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid,

1 Dit lid is von toeposs¡ng op bevoegde gezagsorgonen woarbij in de regel ten minste 700 personen werkzoam zijn.
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3. HetbevoegdgezagverschaftdeMRdeinformatieopdevolgendewijze:bijvoorkeurpere-mailofin
overleg op een andere wijze.

4. lndien het bevoegd gezag een voorstelvoor advies of inste mming voorlegt aan een gele d ing van de

M R, biedt het dat voorstelgelijktijdig aan ter kennisneming aan de andere geleding van de MR.

Daarbij verstrekt het bevoegd gezag de beweegredenen van het voorstel, alsmede de gevolgen die de
uitwerkingvanhetvoorstelnaarverwachtingzal hebbenvoorhetpersoneel,oudersenleerlingenen
van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Artikel19 Jaarverslag
1". De MRstelt jaarlijks een verslagvan zijn werkzaamheden in hetafgelopen jaarvasten maaktdit

bekend aan alle betrokkenen.
2, De MR draagt er zorg voor dat hetverslagten behoeve van belangstellenden op een algemeen

toegankelijke plaats op de school ter inzage wordtgelegd,

Artikel 20 Openbaarheid en geheimhouding
L. De vergaderingvan de MR is openbaar, tenzij over individuele personen wordtgesproken of de aard

van ee n te behande len aange legenhe id of zaak naar het oordeelvan ee n derde van de lede n zich

daartegen verzet.
2. lndienbij eenvergaderingofeenonderdeel daarvaneenpersoonlijkbelangvaneenvandeledenvan

de MR in hetgeding is, kan de MR besluiten dat het betrokken lid aan die vergaderingof dat
onderdeeldaarvan niet deelneemt. De MR besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de

desbetreffende aange legenheid in ee n besloten vergadering plaatsvindt.

3. DeledenvandeMRzijnverplichttotgeheimhoudingvanallezakendiezijinhunhoedanigheid
vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan welde MR hun geheimhouding heeft
opge legd of waarvan zij, in verband met opge legde geheimhouding, het ve rtrouwelijke karakter
moeten begrijpen. Hetvoornemen om geheimhoudingopte leggen wordt zoveelmogelijkvóórde
behande ling van de betrokke n aange legenheid meegedeeld,

4. Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij
tevens mede welke schriftelijk of mondeling verstrektegegevens onder de gehe imhoudingvallen en
hoelang deze d ie nt te du ren, alsmede of er personen zijn ten aanzie n van wie de gehe imhouding niet
in acht behoeftte worden genomen.

5, De plichttot geheimhoudingvervaltnietdoorbeëindigingvan het lidmaatschap van de MR, noch

door beëindiging van de band van de betrokkene met de school.

Paragrødl5 BijzonderebevoegdhedenMff

Artikel2l lnstemmingsbevoegdheidMR
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instem ming van de M R voor e lk door het bevoegd gezag te
nemen besluit met betrekkingtot:

' De G MR treedt ¡n de plaats van de MR als het gaat om oangelegenheden die van gem eenschappetijk belong zijn voor olle
scholen of voor de meerderheid van scholen. Dit geldt ook voor de geledingen van de GMR en MR.
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a. veranderingvan de onderwijskundige doelstellingen van de school;
b. vaststellingofwijzigingvanhetschoolplandanwelhetleerplanenhetzorgplan;
c. vaststell¡ngof wijziging van een mogelijkschoolreglement;
d. vaststellingofwijzigingvanhetbeleidmetbetrekkingtothetverrichtenvanondersteunende

werkzaamheden doorouders ten behoeve van de schoolen het on derwijs;
e. vaststellingofwijzigingvanregelsophetgebiedvanhetveiligheids-,gezondheids-enwelzijnsbeleid,

voor zover niet be horend tot de bevoegdheid van de pe rsoneelsgeleding;
f. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage als

bedoe ld in artikel 27, onderdee I c, van dit reglement en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving
indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de
schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden
geconfronteerd;

g. de vaststelling of wijziging van de voorde school geldende klachtenregeling;
h. overdrachtvandeschoolofvaneenonderdeel daarvan,respectievelijkfusievandeschoolmeteen

andere school, dan welvaststelling of wijziging van het beleid terzake, waaronderbegrepen de fusie-
effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs; en

i, deverzelfstandigingvaneennevenvestiging,of eendeelvandeschool of nevenvestigingdatzichop
een ande re locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van
artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs.

Artikel22 AdviesbevoegdheidMR
HetbevoegdgezagsteltdeMRvooraf in degelegenheidadviesuittebrengenoverelkdoorhetbevoegd
gezagte nemen besluit met betrekkingtot:
a. vaststellingof wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarigfinancieelbeleid voorde school,

waaronderde voorgenomen bestemmingvan de middelen die doorhet bevoegd gezagten behoeve
van de school uit de openbare kas zijn toegeke nd of van anderen zij n ontvangen, met uitzondering
van de middelen, bedoeld in artikel 27, onderdeelc, van dit reglement;

b. beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a, eerste
lid, van de Wet op het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamheden van de schoolof van
een be langrij k onderdeel daarvan, dan we lvastste lling of wijziging van het bele id te r zake;

c. hetaangaan,verbrekenofbelangrijkwijzigenvaneenduurzamesamenwerkingmeteenandere
inste lling, dan wel vaststelling of wijziging van het be leid ter zake;

d. deelnemingofbeëindigingvandeelnemingaaneenonderwijskundigprojectofexperiment,danwel
vaststellingof wijziging van het beleid terzake;

e. vaststellingofwijzigingvanhetbeleidmetbetrekkingtotdeorganisatievandeschool;
f. vaststellingofwijzigingvaneenregelingophetgebiedvanaanstellings-ofontslagbeleidvoorzover

die vaststelling of wijzigingverband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
g. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
h. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur;
i. vastste lling of wijz iging van de co ncrete taa kve rd e ling b in ne n de sch oo lle id ing, alsme d e vastste lling of

wijziging van het managementstatuut;
j. vaststellingof wüziging van het beleid met betrekkingtot de toelating en verwijderingvan leerlingen;

k. vaststellingof wijziging van het beleid met betrekkingtot de toelating van studenten die elders in

opleiding zijn voor een f unctie in het onderwijs;
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L regeling van de vakantie;
m, het oprichten van een centrale dienst;
n. nieuwbouwof belangrijke verbouwingvan de school;
o. vaststellingofwijzigingvanhetbeleidmetbetrekkingtothetonderhoudvandeschool;
p. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de

Wet op het primair onderwijs, wordt georganiseerd;
q. vaststellingvan de competentieprofielen van de toezichthouders en hettoezichthoudend orgaan,

alsmede van de leden van het bestuur; en
r. vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprof iel, bedoeld in artikel L van de Wet op het

primair onderwijs.

Artikel23 lnstemmingsbevoegdheidpersoneelsgeleding
L. Hetbevoegdgezagbehoeftdevoorafgaandeinstemmingvandatdeelvande MRdatdoorhet

pe rsoneel is ge kozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen beslu it met betre kking tot:
a. regelingvandegevolgenvoorhetpersoneelvaneenbesluitmetbetrekkingtoteen

aangelegenheid als bedoeld in artikel 24, onderi, of artikel 25, onderb, c, d en m van dit
reglement3;

b. vaststelling of wijziging van de samenstellingvan de formatie;
c, vaststelling of wijziging van regels met betrekkingtot de nascholing van het personeel;
d. vaststellingofwijzigingvaneenmogelijkwerkreglementvoorhetpersoneelenvandeopzeten

deinrichtingvanhetwerkoverleg,voorzoverhetbesluitvanalgemenegeldingisvooralleof
een gehele categorie van personeelsleden;

e. vaststelling of wijziging van de verlof regelingvan het personeel;
f. vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregelingvan het personeel;
g. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekkingtot de toekenningvan salarissen,

toelagen en gratificaties aan het personeel;
h, vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het

personeel, de schoolleid ing daaronder n iet begre pen;
i. vaststellingof wijziging van het beleid met betrekkingtot personeelsbeoordeling,

f unctiebeloning en f unctiedifferentiatie;
j, vaststelling of wijziging van het be le id met betre kking tot het overd rage n van de bekostiging;
k. vaststellingofwijzigingvaneenregelingophetgebiedvandearbeidsomstandigheden,het

zie kteve rzuim of het re-integratiebeleid;
l. vastste lling of wijziging van ee n rege ling op het ge bied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
m. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de beschermingvan

persoonsgegevens van het personeel;
n. vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn

voo r waarne m ing va n of controle op aa nwe zighe id, ged rag of prestaties van het pe rsoneel;
o, vaststellingof wijzigingvaneenregelingop hetgebiedvanhet bevorderingsbeleidof ophet

ge bied van het aanstellings- e n ontslagbeleid voor zover die vastste lling of wijziging geen
verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;

3 Art¡kel z4 i (verzetfstandig¡ng nevenvestiging/dislocatie), artiket 25 b (beëindiging), c (duurzame samenwerking), d (deelnemíng
experiment), m (centrale d¡enst).
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p. vaststellingofwijzigingvanregelswaaroverpartijendieeencollectievearbeidsovereenkomst
hebben gesloten, zijn overeengekomen datdie regelsof de wijzigingdaarvan in het overleg
tussen bevoegd gezag e n het pe rsoneelsdeel van de medezeggenschapsraad tot stand wordt
gebracht;

q. vaststelling of wijziging van de faciliteitenregeling als bedoeld in artikel 28 van de wet, voor
zoverdie betrekking heeft op personeel;

r. de keuze van de preventiemedewerkeren diens rolin de organisatiea; en
s. een procedure voorhet omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als

bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenlulders, voorzoverdeze betrekking
heeft op het personeel 5.

2. lndienhetbevoegdgezagvaneenspecialeschoolvoorbasisonderwijstevensbevoegdgezagisvan
een of mee r basisschole n, be hoeft het de voorafgaande inste mming van het deelvan de M R dat uit
en door het personeelvan eerstgenoemde schoolis gekozen voor elk door hem te nemen besluit met
betrekkingtotde inzet van de bekostigingdie op grondvan artikel 120 vierde lid, van de Wet op het
primair onderwijs aan eerstge noemde school is toegeke nd.

Artikel24 Instemmingsbevoegdheidoudergeleding
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deelvan de M R dat uit en door de
oudersis gekozen,voorelkdoorhet bevoegdgezagte nemen besluitmetbetrekking tot:
a. regelingvandegevolgenvoordeoudersofleerlingenvaneenbesluitmetbetrekkingtoteen

aangelegenheid als bedoeld in artikel 24, onderi, of artikel 25, onderb, c, d en m van dit reglement6;
b. veranderingvandegrondslagvandeschoolofomzettingvandeschoolofvaneenonderdeel

daarvan, dan welvaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

c. de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemmingvan de
middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonderdat daartoe een wettelijke
verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de
ouders is aangegaan;

d. vaststellingofwijzigingvanhetbeleidmetbetrekkingtotvoorzieningentenbehoevevande
leerlingen;

e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of leerlingenstatuuU
f . de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang;
g. vaststellingvan de schoolgids;
h. vaststellingvan de onderwüstijd;
i. vaststelling of wijziging van ee n rege ling over het ve rwe rken van e n de bescherming van

persoonsgegevens van oude rs e n lee rlinge n;
j. vaststellingof wijziging van het beleid met betrekkingtotactiviteiten die buiten de voor de school

geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;

k. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisselingvan informatie tussen bevoegd
gezag en ouders; en

l. een procedure voorhet omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, voorzover

a Op grond van artikel 13 lid 1 Arbeidsomstondighedenwet.
s Art. 2 t¡d 7 Wet Huis voor klokkenluiders luidt: De werkgever bijwie in de regel ten m¡nste vijftig personen werkzaam zijn, stelt

een procedure vost voor het omgoan met het melden von een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie.
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deze betrekking heeft op de ouders.

Artíkel25 Toepasselijkheidbijzonderebevoegdheden
L. Debevoegdhedenopgrondvandeartikelen24totenmet2Tvanditreglement,zijnnietvan
toe passing, voor zove r:

a. de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet
gegeve n voorschrift; of

b. het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 38 van de Wet op het primair onderwijs
voor zover het betrokken ove rleg n iet besluit de aangelegenheid te r behandeling aan het
personeelsdeelvan de MR overte laten.

2. DebevoegdhedenvanhetdeelvandeMRdatuitendoorhetpersoneelisgekozen,zijnnietvan
toepassing, voorzoverde desbetreffendeaangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een
collectieve arbe idsove reenkomst.

Artikel26 Termijnen
1, HetbevoegdgezagsteltdeMRofdiegeledingvandeMRdiehetaangaateentermijnvantwee

weke n waarbinnen de M R of die ge leding van de M R ee n schriftelijke standpu nt dient uit te bre nge n

over de voorgenomen besluiten met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 24
tot en met 27 van dit reglement.

2. De in het eerste lid bedoelde termijn kan door het bevoegd gezag pergeval, op gemotiveerd verzoek
van de M R dan wel die geleding van de MR die het aangaat, worden verlengd,

3. Hetbevoegdgezagdeeltonverwijldschriftelijkmeeofdetermijnaldannietwordtverlengden
indien nodig voor welke termijn de verlenginggeldt.

Paragraaf 6 Inrichting en werkwijze MR

Artikel2T Verkiezingvoorzitterensecretaris
1, De MR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitteren een secretaris.
2. Devoorzitter,ofbij diensverhinderingdeplaatsvervangendevoorzitter,vertegenwoordigtdeMRin

re chte.

Artikel 28 Uitsluitingvan leden van de MR
L, De leden van de M R komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na.
2. DeMRkantothetoordeelkomen,dateenlidvandeMRdeinheteerstelidbedoeldeverplichtingen

niet nakomt, indien het betrokken lid:
a, ernstig nalatíg is in het naleven van de bepalingen van de wet of dit reglement;
b, deplichttotgeheimhoudingschendtovergegevenswaarvanhijhetvertrouwelijkkarakterkent

of rede lij ke rwijs moet vermoede n; of
c. een ernstige belemmeringvormtvoorhetfunctioneren van de MR.

3. lngevalvaneenoordeelalsbedoeldinhettweedelidkandeMRmeteenmeerderheidvanten
minste twee derden van het aantal leden besluiten het betreffende lid te wijzen op zijn verplichtingen
dan we I het desbetreffende lid ve rzoe ken zich terug te tre kken als lid van de M R.
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4. lngevalvaneenoordeelalsbedoeldinhettweedelidkandegeleding,waaruitenwaardoorhet
betrokken lid is gekozen, met een meerderheid van ten minste twee derde deel besluiten het lid van
de MR uit te sluiten van de werkzaamheden van de MRvoorde duur van ten hoogste drie maanden.

5. De MRpleegtingevalvan hetin hettweedelid bedoeldeoordeeleningevalvaneenvoornemenals
bedoeld in hetderde lid zoveelals mogelijkoverlegmetdegeledingwaaruit enwaardoor het
betrokken lid is gekozen, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van gegevens.

6. Een in hettweede lid bedoeld oordeelwordtschriftelijkaan het betrokken lid kenbaargemaakt.
7. Een in hetderde en vierde lid bedoeld besluit kan nietworden 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 29 lndienen agendapunten doorpersoneel en ouders
Personeelsleden en ouders kunnen agendapunten indienen bij de MR via
e-mail op het mailadres van de MR,

Artikel30 Raadplegenpersoneelenouders
'1 . Het personeel kan geraadpleegd worden via email en/of in een team vergadering

2. De ouders kunnen door de MR worden geraadpleegd via het ouderportaal. Hiertoe stuurt een lid van de
personeelsgeleding van de MR een enquête naaralle ouders met de mededeling "namens de MR" (via

de enquête functie in het ouder portaal). De privacy van de ouders is geregeld via het ouderportaal.

Artikel3l Huishoudelijkreglement
1. DeMRstelt,metinachtnemingvandevoorschriftenvanditreglementendewet,eenhuishoudelijk
reglement vast.

2. I n het hu ishoudelij k regleme nt wordt in ieder geval geregeld :

a. de taakomschrijvingvan de voorzitteren secretaris;
b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
c. de wijze van opstellen van de agenda;
d. de wijze van besluitvorming;
e. het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen;
f. de wijze van verslaglegging;en
g. het roostervan aftreden,

3. De MRzendteenafschriftvan hethuishoudelijkreglementaan hetbevoegdgezag.

Paragraaf 7 Regeling geschillen

Artikel32 Aansluitinggeschillencommissie
SALTO is aangesloten bij de Landelijke Commissie voorGeschillen WMS (LCG WMS), postbus 85191,

3508 AD Utrecht info@onde rwiiseeschille n. nl www.onde rwiiseesch ille n.nl.

Artíkel33 Geschillenregelingoverigegeschillen
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OpverzoekvanhetbevoegdgezagdanweldeMRdanweleengeledingvandeMRbeslistdeLCGWMs
als bedoeld in artikel 36 van dit reglement, overeenkomstig het reglementvan de LCG WMS, in
geschillen tussen het bevoegd gezag en de MR dan wel de geleding, die de medezeggenschap als

bedoeld in de Wms betreffen en waarvoor de wet niet in ee n geschillenregelingvoorziet. De uitspraak
van de commissie is bindend,

ParagraafS Optreden namenshet bevoegdgezag

Artikel34 Overleg namens bevoegd gezag

1, De directeurvan de School voert namens het bevoegd gezag het overleg, als bedoeld in dit
reglement, metde MR.

2. Op verzoekvan de MRof op verzoekvan hetpersoneelslid, alsgenoemd in heteerste lid, kan het
bevoegd gezag besluiten dat personeelslid te ontheffen van zijn taak om een bespreking namens het
bevoegd gezagte voeren. ln datgevalzorgt het bevoegd gezagterstond voorvervangingvan het
pe rsone e lslid.

3, OpverzoekvandeMRvoerthetbevoegdgezaginbijzonderegevallenzelfdebesprekingenmetde
MR.

Paragraof 9 Overige bepdlingen

Artíkel35 Voorzieningen en kosten MR
1, HetbevoegdgezagstaatdeMRhetgebruiktoevandevoorzieningen,waaroverhetkanbeschikken

en die de MR voor de vervullingvan zijn taak redelijkerwijs nodig heeft,
2. DekostendieredelijkerwijsnoodzakelijkzijnvoordevervullingvandetaakvandeMR,

scholingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van het bevoegd gezag.

3. De redelijkerwijs noodzakelijke kosten van het raadplegen van een deskundige en van hetvoeren van
rechtsgedingen door de M R komen slechts te n laste van het bevoegd gezag ind ie n het bevoegd gezag

vooraf in kennis is gesteld van de te maken kosten.

Artikel36 Rechtsbescherming
Het bevoegd gezagdraagt erzorgvoor dat de personen die staan of gestaan hebben op een lijstvan
kandidaat gestelde personen als bedoeld in artikel 9 van dit reglement, alsmede de leden en de gewezen
leden van de M R niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekkingtot de school,

Artikel 37 Wíjziging reglement
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstelvoor aan de M R en stelt het
gewijzigde regleme nt slechts vast voor zove r het na ove rleg al dan niet gewijzigde voorstel de
instemmingvan ten minste twee derde deelvan hetaantal leden van de MR heeftverworven,

Artikel33 C¡teertiteleninwerkingtreding
Dit reglement kan worden aangehaald als: Medezeggenschapsreglement De Opbouw. Dit reglement
treedt in werking met ingang van l juni 202L.

Ondertekening
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namens het bevoegd gezag:

M.M. de Leeuw- Jongejans
Voorzitte r college van bestuur SALTO

d.d.......

name

\
\t^\^\ ?¡z t

d.d

dezeggenschapsorgaan:

28 M€l 7o?-l
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