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Medezeggenschapsstructuur SCOL
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Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (WMS);
b. bevoegd gezag: de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, vertegenwoordigd door het college
van bestuur voor waar het de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de
medezeggenschapsraden van de scholen voor voortgezet onderwijs betreft, door de directeur van de
school voor zover het de medezeggenschapsraden van de scholen voor primair onderwijs betreft,
dan wel door de vestigingsdirecteur c.q. de locatiedirecteur voor zover het de deelraden van de
scholen betreft;
c. school:
voor wat betreft het primair onderwijs:
Basisschool Het Avontuur (09AW);
Katholieke Basisschool Bernardus (07NB);
PC Basisschool Joppensz (17MY);
Katholieke Basisschool St. Joseph (20VB);
Katholieke Basisschool ’t Klankbord (20UL);
Katholieke Basisschool De Leeuwerik (04TD);
Katholieke Basisschool Pacelli (20VD);
PC Daltonschool De Ley (17QS);
Katholieke Basisschool De Schakel (09UI);
Katholieke Basisschool De Singel (20VF);
De Springplank, met als nevenvestiging De Leidse Houtschool (17MJ);
Katholieke Basisschool De Tweemaster (20UW);
CBS Zijlwijk (17NV);
CBS De Zwaluw (17OZ);
voor wat betreft het voortgezet onderwijs:
Bonaventuracollege, Burggravenlaan, met als nevenvestigingen Mariënpoelstraat; Schoolbaan; en
Vijf Meilaan (21GW);
Visser ’t Hooft Lyceum, Kagerstraat, met als nevenvestigingen Rijnsburg; Vijf Meilaan; en Leiderdorp
(02VD);
d. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
voor respectievelijk het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 4 van de
wet;
e. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
f. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet
onderwijs;
g. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
h. 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;
i. organisatie: de gehele onderwijsinstelling (bestuur, directie en scholen);
j. deelraad: de deelraad voor een deel van een school, als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de wet;
k. themaraad: een themaraad als bedoeld in artikel 20 lid 4 van de wet;
l. geleding: de afzonderlijke groepen van leden als bedoeld in artikel 3 lid 3 van de wet.
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Artikel 2. Aard en werkingsduur
1. Het statuut treedt in werking op 1 mei 2019 en heeft een werkingsduur van twee jaar.
2. Drie maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen treden de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren,
actualiseren en bijstellen van het statuut.
3. Het bevoegd gezag kan voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht het verloop van
genoemde termijn.
4. Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kan bij het gevoegd gezag voorstellen tot
wijziging indienen, ongeacht het verloop van genoemde termijn. Het bevoegd gezag kan dit voorstel
voorleggen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.
5. Een voorstel van het bevoegd gezag tot wijziging van het statuut behoeft de instemming van twee
derde meerderheid van de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.

Paragraaf 2. Inrichting van de medezeggenschap; samenstelling van de raden
Artikel 3. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs
1. Aan het primair onderwijs van de stichting is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
verbonden.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het primair onderwijs bestaat uit zeven
leden gekozen uit het personeel en door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden
van de scholen, en zeven leden gekozen uit de ouders en door de oudergeledingen van de
medezeggenschapsraden van de scholen. De verkiezingen geschieden volgens de bepalingen van het
reglement GMR PO.
3. Namens het bevoegd gezag voert het college van bestuur de besprekingen met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of een geleding.
4. Op verzoek van het college van bestuur dan wel van een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad worden de besprekingen tussen het college van bestuur en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gecombineerd gevoerd.
Artikel 4. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs
1. Aan het voortgezet onderwijs van de stichting is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
verbonden.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het voortgezet onderwijs bestaat uit acht
leden gekozen uit het personeel en door de personeelsgeledingen van de
(deel)medezeggenschapsraden van de scholen, vier leden gekozen uit de ouders en door de
oudergeledingen van de (deel)medezeggenschapsraden van de scholen, en vier leden gekozen uit de
leerlingen en door de leerlingengeledingen van de (deel)medezeggenschapsraden van de scholen.
Elke geleding bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers vanuit het Visser ’t Hooft Lyceum en het
Bonaventuracollege. Afwijking van de vorige volzin is mogelijk voor een periode van ten hoogst twee
jaren, wanneer in overleg met het bevoegd gezag daartoe besloten wordt. De verkiezingen
geschieden volgens de bepalingen van het reglement GMR VO.
3. Namens het bevoegd gezag voert het college van bestuur de besprekingen met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of een geleding.
4. Op verzoek van het college van bestuur dan wel van een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad worden de besprekingen tussen het college van bestuur en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gecombineerd gevoerd.
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Artikel 5. Medezeggenschapsraden primair onderwijs
1. Aan elke school voor primair onderwijs is een medezeggenschapsraad verbonden.
2. De medezeggenschapsraad van een school voor primair onderwijs wordt rechtstreeks door en uit
de personeelsleden en de ouders gekozen volgens de bepalingen van het reglement MR.
3. De medezeggenschapsraad van een basisschool waarvan het aantal leerlingen minder bedraagt
dan 200, bestaat uit vier leden van wie twee leden door en uit het personeel worden gekozen en
twee leden door en uit de ouders worden gekozen.
4. De medezeggenschapsraad van een basisschool waarvan het aantal leerlingen gelijk is aan of meer
bedraagt dan 200, doch minder dan 400, bestaat uit zes leden van wie drie leden door en uit het
personeel worden gekozen en drie leden door en uit de ouders worden gekozen.
5. De medezeggenschapsraad van een basisschool waarvan het aantal leerlingen gelijk is aan of meer
bedraagt dan 400, bestaat uit acht leden van wie vier leden door en uit het personeel worden
gekozen en vier leden door en uit de ouders worden gekozen.
6. Lid 3 is van toepassing op de volgende scholen:
Katholieke Basisschool Bernardus (07NB);
Katholieke Basisschool Pacelli (20VD);
PC Daltonschool De Ley (17QS);
Katholieke Basisschool De Singel (20VF);
CBS De Zwaluw (17OZ).
7. Lid 4 is van toepassing op de volgende scholen:
PC Basisschool Joppensz (17MY);
Katholieke Basisschool ’t Klankbord (20UL);
Katholieke Basisschool De Schakel (09UI);
Katholieke Basisschool De Tweemaster (20UW).
CBS Zijlwijk (17NV);
8. Lid 5 is van toepassing op de volgende scholen:
Basisschool Het Avontuur (09AW);
Katholieke Basisschool St. Joseph (20VB);
Katholieke Basisschool De Leeuwerik (04TD).
9. De omvang van de medezeggenschapsraad van een basisschool wordt gewijzigd wanneer de
school meer dan drie achtereenvolgende jaren blijkens de telgegevens van 1 oktober in een andere
categorie thuishoort.
10. De medezeggenschapsraad van De Springplank (17MJ) bestaat uit de beide deelraden die aan de
vestigingen van deze school verbonden zijn.
10. Namens het bevoegd gezag voert de directeur van de school de besprekingen met de
medezeggenschapsraad of een geleding.
Artikel 6. Deelraden primair en voortgezet onderwijs; vestigingsraad Vijf Meilaan
1. Aan elke vestiging van basisschool De Springplank is een deelraad verbonden. Deze raad wordt
rechtstreeks uit en door de geledingen van de desbetreffende locatie gekozen volgens de bepalingen
van het reglement Deelraad PO.
2. De deelraden bestaan uit vier leden van wie twee leden door en uit het personeel worden
gekozen, en twee leden door en uit de ouders worden gekozen.
3. Namens het bevoegd gezag voert de locatiedirecteur de besprekingen met de deelraad of een
geleding.
4. Aan elke vestiging van de scholen voor voortgezet onderwijs is een deelraad verbonden. Deze raad
wordt rechtstreeks uit en door de geledingen van de desbetreffende locatie gekozen volgens de
bepalingen van het reglement Deelraad VO.
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5. De deelraden van de volgende vestigingen bestaan elk uit vier leden van wie twee leden door en
uit het personeel worden gekozen, één lid door en uit de ouders wordt gekozen en één lid door en
uit de leerlingen wordt gekozen:
Bonaventuracollege (21GW), Schoolbaan; Vijf Meilaan;
Visser ’t Hooft Lyceum (02VD), Rijnsburg; Vijf Meilaan; en Leiderdorp.
6. De deelraden van de volgende vestigingen bestaan elk uit acht leden van wie vier leden door en uit
het personeel worden gekozen, twee leden door en uit de ouders worden gekozen en twee leden
door en uit de leerlingen worden gekozen:
Bonaventuracollege (21 GW), Burggravenlaan; Mariënpoelstraat;
Visser ’t Hooft Lyceum (02VD), Kagerstraat.
7. Aan de vestiging Vijf Meilaan is een vestigingsraad verbonden, bestaande uit de beide deelraden
van de scholen voor voortgezet onderwijs die aan deze vestiging verbonden zijn.
8. Namens het bevoegd gezag voert de vestigingsdirecteur de besprekingen met de deelraad of een
geleding.
Artikel 7. Medezeggenschapsraden voortgezet onderwijs
1. Aan elke school voor voortgezet onderwijs is een medezeggenschapsraad verbonden.
2. Deze medezeggenschapsraad wordt gevormd door het totaal van de raden van de vestigingen van
de betrokken school.
3. Namens het bevoegd gezag voert het college van bestuur besprekingen met de
medezeggenschapsraad of een geleding.
Artikel 8. Themaraad
1. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, deelraden en vestigingsraad kunnen met
instemming van het bevoegd gezag en met instemming van twee derden van de leden van het
betreffende medezeggenschapsorgaan voor een of meer van de aangelegenheden, als bedoeld in
artikel 10 en artikel 11 dan wel artikel 16 van de wet, een themaraad instellen.
2. De bevoegdheden die aan de themaraad worden overgedragen, worden geregeld in het reglement
van het betreffende medezeggenschapsorgaan.

Paragraaf 3. Informatievoorziening
Artikel 9. Informatie van het bevoegd gezag aan de medezeggenschapsorganen
1. Jaarlijks verschaft het bevoegd gezag schriftelijk ten minste de volgende informatie aan het
betreffende medezeggenschapsorgaan:
a. de begroting van de organisatie en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch
en onderwijskundig gebied;
b. aan het begin van het schooljaar voor zover deze zijn gewijzigd, de gegevens met betrekking tot:
- samenstelling van het bevoegd gezag;
- de organisatie binnen de school;
- het managementstatuut;
- de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.
c. voor 1 mei: de berekening die ten grondslag ligt aan de overheidsbekostiging;
d. voor 1 juli: het jaarverslag van de organisatie.
2. Tijdig ontvangt elk medezeggenschapsorgaan van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, alle
inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Daartoe behoren in
ieder geval:
- de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
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- elk oordeel van de klachtencommissie waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld
en de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen.
3. De informatie wordt op een zodanig tijdstip verstrekt, dat alle leden van het
medezeggenschapsorgaan een redelijke tijd voor de vergadering kennis kunnen nemen van de
stukken, en zo nodig deskundigen kunnen raadplegen.
4. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van
een medezeggenschapsorgaan, wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere
geleding(en) van het medezeggenschapsorgaan aangeboden.
Artikel 10. Wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft
1. Het bevoegd gezag stelt de in het voorgaande artikel bedoelde informatie zo mogelijk langs
digitale weg ter beschikking aan het medezeggenschapsorgaan.
2. Alle verkregen informatie is openbaar, tenzij anders vermeld.
Artikel 11. Wijze waarop een medezeggenschapsorgaan informatie verstrekt en ontvangt
1. Een medezeggenschapsorgaan en zijn geledingen informeren hun achterban in de regel binnen
veertien dagen na de vergadering over hetgeen er is besproken in het medezeggenschapsorgaan of
in het overleg met het bevoegd gezag.
2. De secretaris van het medezeggenschapsorgaan informeert de overige leden over alle
binnengekomen brieven en reacties, en beslist in overleg met de voorzitter of een reactie moet
worden gegeven.
3. De vergaderingen van het medezeggenschapsorgaan zijn openbaar, tenzij anders vermeld.
4. Alle informatie wordt waar mogelijk langs digitale weg verstrekt.
Artikel 12. Communicatie binnen de organisatie
1. De medezeggenschapsorganen en de geledingen van al deze raden, informeren elkaar
desgevraagd dan wel op eigen initiatief volledig en helder over hun standpunten, werkwijzen en
procedureafspraken met het bevoegd gezag. Verslagen van bijeenkomsten worden, zo nodig onder
voorbehoud van goedkeuring, direct verspreid.
2. Op verzoek van een van de medezeggenschapsorganen als bedoeld in het eerste lid verstrekt een
medezeggenschapsorgaan direct alle en volledige informatie over bepaalde aangelegenheden, voor
zover deze niet onderhevig zijn aan afspraken over geheimhouding.
3. Het is wenselijk optimaal gebruik te maken van e-mail.
4. Informatie wordt in principe verstrekt aan de secretaris van het medezeggenschapsorgaan en bij
diens ontstentenis aan de voorzitter van het medezeggenschapsorgaan. Aan de leden van het
medezeggenschapsorgaan wordt een overzicht gegeven van de verstrekte informatie. Eenieder heeft
de mogelijkheid de informatie in te zien en bespreking ervan te vragen in het
medezeggenschapsorgaan.
5. Minstens eenmaal per jaar overleggen de secretarissen van de verschillende
medezeggenschapsorganen binnen het primair dan wel het voortgezet onderwijs over hun
onderlinge communicatie.

Paragraaf 4. Faciliteiten
Artikel 13. Faciliteiten afgesproken in onderling overleg
1. Een medezeggenschapsorgaan kan gebruik maken van voorzieningen waarover het bevoegd gezag
beschikt en die het medezeggenschapsorgaan redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn
taak.
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2. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van een
medezeggenschapsorgaan, scholingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van het bevoegd
gezag. De redelijkerwijs 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 het
bevoegd gezag in het dragen daarvan toestemt.
3. De personeelsleden in een medezeggenschapsorgaan hebben vrijstelling van hun reguliere taken
voor het aantal uren conform wat daarover is afgesproken in de CAO, tot uitdrukking komend in het
taakbeleid.
4. De ouders en leerlingen die deel uitmaken van een medezeggenschapsorgaan kunnen
gebruikmaken van dezelfde faciliteiten als de personeelsleden. Zij ontvangen geen vergoeding voor
de voorbereiding van en/of aanwezigheid bij de vergaderingen.
5. Aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden wordt een ambtelijk secretariaat ter
beschikking gesteld voor gemiddeld acht uren per maand.
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