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MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MR
De Tweeklank
Dit document:
is op 20 maart 2014 als voorgenomen besluit door de voorzitter van het College van Bestuur
verzonden aan de Medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van Trinamiek.
Dit document is besproken tijdens de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool
De Tweeklank op 15 april 2014 en heeft ingestemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van dit
medezeggenschapsreglement MR-de Tweeklank.
Ondertekening
Namens de MR van basisschool De Tweeklank,
(naam/namen, functie(s) en handtekening)

Martin Uittenbosch, voorzitter MR de Tweeklank
De voorzitter van het College van Bestuur, dhr. R.C. van Harten en dhr. T.J. [Theo] Klinkien
(handtekening)

Dit document geldt voor de duur van 2 jaar na definitieve vaststelling en wordt stilzwijgend verlengd
voor eenzelfde periode.

Trinamiek
1.6.2. SC MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MR
DE TWEEKLANK versie 1 van 14 april 2016

Pag. 2 van 5

Het model medezeggenschapsreglement voor de MR in het primair onderwijs (samengesteld door de
projectgroep WMS, versie oktober 2013) bevat de wettelijke voorschriften die de WMS stelt. Op
onderdelen kunnen scholen/besturen een eigen invulling geven..
Deze invullingen staan hieronder aangegeven (schuingedrukte delen in de tekst van het bijbehorende
artikel of lid van het artikel) en zullen derhalve aan de besluitvormingsprocedure ten aanzien van
beleidsstukken worden onderworpen. Waar in onderstaande tekst onder de titel van een artikel een
liggend streepje (-) staat, wordt de tekst uit het modelreglement bedoeld.
Bij dit document behoren dan ook de tekst van WMS model medezeggenschapsreglement voor de
MR in het PO versie oktober 2013 en de toelichting op de modelreglementen medezeggenschap
oktober 2013
Paragraaf 1 Algemeen
Artikel 1
Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
a.
b.
bevoegd gezag:, scholenstichting Trinamiek onder leiding
van het College van Bestuur.
c.
d.
school: basisschool De Tweeklank
e t/m i. j.
niet van toepassing.
Paragraaf 2 De medezeggenschapsraad
Artikel 2
MR
Artikel 3
Omvang en samenstelling MR
De MR bestaat uit vier leden van wie
a. twee leden door en uit het personeel worden gekozen en
b. twee leden door en uit de ouders worden gekozen.
Artikel 4
Onverenigbaarheden
Artikel 5
Zittingsduur
1.
Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van vier jaar.
2 t/m 4 Paragraaf 3 Verkiezingen
Artikel 6
Organisatie verkiezingen
Artikel 7
Datum verkiezingen
Artikel 8
Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
Artikel 9
Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen
De MR stelt twee weken voor de datum van de verkiezingen een lijst vast van de personen die
kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. De MR maakt deze lijst aan de ouders en het personeel bekend
onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor gestelde
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termijn.
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Paragraaf 4
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 19
Artikel 20
-

Onvoldoende kandidaten
Verkiezing
Stemming en volmacht
Uitslag verkiezingen
Tussentijdse vacature

Algemene taken en bevoegdheden van de MR
Overleg met bevoegd gezag
Initiatief bevoegdheid MR
Algemene taken MR
Informatie
Voordrachtsrecht lid raad van toezicht
Jaarverslag
Openbaarheid en geheimhouding

Paragraaf Bijzondere bevoegdheden MR
Artikel 21
Instemmingsbevoegdheid MR
Artikel 22
Adviesbevoegdheid MR
Artikel 23
Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding
Artikel 24
Instemmingsbevoegdheid oudergeleding
Artikel 25
Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden
Artikel 26
Termijnen
1.
Het bevoegd gezag stelt de MR of die geleding van de MR die het aangaat een termijn van
zes weken waarbinnen de MR of die geleding van de MR een schriftelijk standpunt
uitgebracht dient uit te brengen over de voorgenomen besluiten met betrekking tot een
aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van dit reglement.
2 en 3. Paragraaf 5a Themaraad
Niet van toepassing.
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Paragraaf 6 Inrichting en werkwijze MR
Artikel 27 Verkiezing voorzitter en secretaris
Artikel 28
Uitsluiting van leden van de MR
Artikel 29
Indienen agendapunten door personeel en ouders
1. Het personeel en de ouders van de school kunnen de secretaris/voorzitter schriftelijk verzoeken
een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de MR te plaatsen.
2 De secretaris/voorzitter informeert de aanvrager of het onderwerp of voorstel al dan niet ter
bespreking op de agenda wordt geplaatst, alsmede wanneer de vergadering zal plaatsvinden.
3 Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris/voorzitter
degenen, die een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel hebben ingediend, schriftelijk op
de hoogte van het resultaat van de bespreking van dat onderwerp of voorstel door de MR.
Artikel 30
Raadplegen personeel en ouders
De MR dan wel de geleding van die raad kan besluiten, alvorens een besluit te nemen met betrekking
tot een voorstel van het bevoegd gezag over de aangelegenheden, zoals bedoeld in artikel 21 tot en
met 24 van dit reglement, het personeel of de ouders over dat voorstel te raadplegen.
Artikel 31
Huishoudelijk reglement
Niet van toepassing
Paragraaf 7 Regeling (andere) geschillen
Artikel 32
Aansluiting geschillencommissie
Artikel 33
Andere geschillen
Paragraaf 8 Optreden namens het bevoegd gezag
Artikel 34
Personeelslid voert overleg
1.
De directeur dan wel een door de directeur aangewezen plaatsvervanger voert namens het
bevoegd gezag het overleg, als bedoeld in dit reglement, met de MR.
2 en 3. -

Paragraaf 9 Overige bepalingen
Artikel 35
Voorzieningen
Artikel 36
Rechtsbescherming
Artikel 37
Wijziging reglement
Artikel 38
Citeertitel; inwerkingtreding
Dit reglement kan worden aangehaald als: Medezeggenschapsreglement De Tweeklank. Dit
reglement treedt in werking met ingang 14 april 2014.
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