Huishoudelijk reglement
Medezeggenschap

Datum instemming GMR: 18-04-2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAP Meerwegen scholengroep

Artikel 1 Doel huishoudelijk reglement ................................................................................................ 3
Artikel 2 Vaststellen huishoudelijk reglement ..................................................................................... 3
Artikel 3 Taakomschrijving voorzitter................................................................................................... 3
Artikel 4 Taakomschrijving secretaris .................................................................................................. 3
Artikel 5 De wijze van vaststellen van de agenda ............................................................................... 4
Artikel 6 De wijze van bijeenroepen van vergadering ......................................................................... 4
Artikel 7 De wijze van besluitvorming en het quorum ......................................................................... 4
Artikel 8 Verhouding GMR en PGMR .................................................................................................. 5
Artikel 9 Verslaglegging en bekend maken besluiten .......................................................................... 5
Artikel 10 De wijze waarop verkiezingen worden gehouden ............................................................... 5
Artikel 11 Activiteiten versus middelen ................................................................................................ 5
Artikel 12 Commissies ......................................................................................................................... 5
Artikel 13 Raadplegen deskundigen.................................................................................................... 5
Artikel 14 Onvoorziene gevallen .......................................................................................................... 5
Artikel 15 Wijziging huishoudelijk reglement ....................................................................................... 5
Artikel 16 Citeertitel; inwerkingtreding ................................................................................................. 5

Huishoudelijk reglement medezeggenschap

2

23-03-2017

Dit reglement maakt onderdeel uit van een drietal aan elkaar gerelateerde documenten te
weten: het statuut medezeggenschap, het reglement medezeggenschap en het huishoudelijk
reglement medezeggenschap. Het statuut regelt de medezeggenschap en de invulling
daarvan op Meerwegen niveau. Het reglement gaat nader in op de bevoegdheden van de
raden. Het huishoudelijk reglement gaat nader in op de rollen binnen de raad en de wijze van
vergaderen.
Artikel 1 Doel huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement is bedoeld om praktische zaken, die niet in het Statuut MR of het
Reglement MR zijn vastgelegd, met betrekking tot het functioneren van de GMR te regelen.
2. Het huishoudelijk reglement is toegesneden op de omstandigheden van de MR waarvoor het
bedoeld is.
3. Het huishoudelijk reglement moet eenvoudig te veranderen zijn als de omstandigheden daarom
vragen.
Artikel 2 Vaststellen huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld door de GMR.
Een meerderheid van stemmen is voldoende om een artikel te wijzigen, te verwijderen of toe te
voegen. De artikelen over:
• De taakomschrijving van de voorzitter en secretaris
• De wijze van bijeenroepen van vergaderingen
• De wijze van opstellen van de agenda
• De wijze van besluitvorming
• Het quorum dat vereist is om besluiten te kunnen nemen.
• De wijze waarop verkiezingen worden georganiseerd
mogen wel gewijzigd, maar niet verwijderd worden, omdat het Reglement GMR vereist dat deze
onderwerpen in het huishoudelijk reglement behandeld worden.
Artikel 3 Taakomschrijving voorzitter
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen.
2. De voorzitter, of bij diens verhindering de vice-voorzitter, vertegenwoordigt de GMR naar buiten,
tenzij de GMR anders beslist.
3. De voorzitter heeft het recht de besprekingen over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij de
vergadering anders beslist.
Artikel 4 Taakomschrijving secretaris
1. De secretaris draagt zorg voor:
• De verslaglegging van de vergadering en de verspreiding hiervan vóór de volgende
vergadering;
• Het opstellen van het jaarverslag;
• De correspondentie van de GMR;
• Het bijhouden van het rooster van aftreden.
2. Voorts beheert de secretaris de voor de GMR bestemde en van de GMR uitgaande stukken en
draagt hij/zij er zorg voor dat op elke vergadering een exemplaar van het statuut -, het reglement
medezeggenschap en het huishoudelijk reglement van de GMR en de eventuele bijlagen aanwezig
zijn.
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Artikel 5 De wijze van vaststellen van de agenda
1. De voorzitter en de secretaris van de GMR vormen samen met (de voorzitter van) het College
van Bestuur de agendacommissie. De agendacommissie komt minimaal tien schooldagen voor
de eerstvolgende vergadering van de GMR bijeen teneinde de agenda op te stellen. Ieder lid
van de GMR kan tot uiterlijk tien schooldagen voor de eerstvolgende vergadering agendapunten
indienen.
2. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking van de agenda tenminste
zeven schooldagen voor de vergadering van de GMR.
Artikel 6 De wijze van bijeenroepen van vergadering
1. De GMR komt voor de uitoefening van zijn taak tenminste tweemaal per schooljaar bijeen,
alsmede wanneer de voorzitter daartoe besluit, of de vertegenwoordigers van een geleding in de
raad, dan wel tenminste één lid uit elk der in de raad vertegenwoordigde geledingen gezamenlijk
daarom onder opgave van redenen verzoeken.
2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden
wordt gehouden binnen tien dagen nadat het verzoek schriftelijk bij de voorzitter is binnen
gekomen.
3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving
aan de leden en eventuele adviseurs. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de
bijeenroeping tenminste zeven dagen voor de te houden vergadering.
Artikel 7 De wijze van besluitvorming en het quorum
1. Voor zover in het reglement medezeggenschap of in het huishoudelijk reglement van de GMR
niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij in een
bepaald geval anders wordt besloten.
2. Leden kunnen zich in principe niet laten vervangen. Wel kunnen anderen als waarnemer bij de
vergadering aanwezig zijn. Voor het GMR-lid vanuit het stafbureau geldt dat indien het voor het
betreffende lid, gezien zijn functie, moeilijk is om over een bepaald onderwerp te beslissen, deze
persoon tijdelijk kan terugtreden uit de GMR. Een andere vertegenwoordiger van het stafbureau,
bij voorkeur een DMR-lid of reserve DMR-lid zal dan voor dat onderwerp zijn plaats innemen.
3. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste
tweederde van het aantal leden dat zitting heeft in de GMR (vacatures worden met betrekking
tot de bepaling van het quorum niet meegerekend) aanwezig is.
4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan, indien de wel aanwezige leden unaniem
waren in hun oordeel over een te nemen besluit, de voorzitter het quorum alsnog compleet
maken door de vergadering niet al te sluiten en voldoende overige leden te raadplegen.
Stemmen deze leden in met het besluit van de aanwezige leden, dan is het besluit van de
aanwezige leden geldig. Bij een stemming met niet unanieme uitslag ter vergadering is deze
optie niet mogelijk.
5. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan op de eerstvolgende vergadering (zie ook
artikel 6, lid 3), ongeacht het aantal aanwezigen, over de desbetreffende onderwerpen worden
beslist.
6. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten
bij de eerste stemming de meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee
kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen (bij gelijke aantallen
stemmen kunnen dit ook meerdere kandidaten zijn). Bij de herstemming is diegene gekozen die
de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien bij de herstemming de stemmen staken,
beslist het lot.
7. Bij staking van stemmen over een te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen,
wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gebracht. Indien dan
wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
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8. In de gevallen waarin in gevolge dit reglement een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag
de instemming behoeft van ofwel het ouder- en leerlingendeel ofwel het personeelsdeel van de
raad, beslist dat deel bij meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee
derde van het aantal leden van dat deel van de medezeggenschapsraad aanwezig is.
Artikel 8 Verhouding GMR en PGMR
1. Een onderwerp dat met personeelsbeleid of CAO-uitwerking te maken heeft, wordt in principe
inhoudelijk behandeld in de vergadering van de personeelsgeleding van de GMR (PGMR). De
PGMR neemt een standpunt in met betrekking tot een door het bevoegd gezag gevraagd advies
of instemming met betrekking tot het betreffende onderwerp.
2. Het conceptverslag van de PGMR wordt met de stukken voor de GMR-vergadering
meegezonden naar alle leden van de GMR, zodat ook ouders/leerlingen op de hoogte worden
gesteld van datgene wat in de vergadering van de PGMR aan de orde is geweest (inclusief het
standpunt met betrekking tot advies of instemming). De ouder- en leerlinggeleding houden geen
aan de GMR voorafgaande vergadering.
3. Het betreffende onderwerp wordt altijd ter definitieve besluitvorming op de agenda van de GMR
geplaatst en voorzien van het standpunt van de PGMR met betrekking tot advies/instemming.
4. Indien de GMR-vergadering een nadere discussie niet nodig vindt, wordt het voorstel met
betrekking tot advies/instemming als bekrachtigd beschouwd.
5. Alle overige zaken, die niet alleen de geleding personeel raken, worden volledig in de GMR
besproken (meningsvormend en besluitvormend).
Artikel 9 Verslaglegging en bekend maken besluiten
1. Van iedere vergadering van de GMR wordt een verslag gemaakt.
2. De door de GMR genomen besluiten en de redenen die tot deze besluiten hebben geleid,
worden binnen een door de GMR te bepalen termijn bekend gemaakt.
Artikel 10 De wijze waarop verkiezingen worden gehouden
De leden van de GMR worden gekozen door de betreffende (D)MR-en. De (D)MR regelt de
verkiezing van GMR-leden, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de (D)MR.
Artikel 11 Activiteiten versus middelen
Jaarlijks vindt er in de GMR een evaluatie plaats van de ondernomen activiteiten afgezet tegen de
beschikbaar gestelde middelen.
Artikel 12 Commissies
De GMR kan voor de behandeling van door hem aan te wijzen onderwerpen commissies instellen.
Artikel 13 Raadplegen deskundigen
De GMR kan één of meer deskundigen uitnodigen hem mondeling of schriftelijk van advies te
dienen. De GMR verstrekt hun hiertoe alle benodigde informatie.
Artikel 14 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de GMR.
Artikel 15 Wijziging huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door een meerderheid van de GMRleden.
Artikel 16 Citeertitel; inwerkingtreding
Dit reglement kan worden aangehaald als: huishoudelijk reglement medezeggenschap.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 mei 2017.
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