Statuut Medezeggenschap Achterhoek VO 2015
Overeengekomen in de vergadering van het bestuur en de GMR op 11 november 2015
Ingangsdatum:

maandag 16 november 2015

Preambule
In verband met de fusie met Pronova en de zelfstandige positionering van het Metzo College
naast het Ludger College is het noodzakelijk om de medezeggenschapsstructuur van
Achterhoek VO aan de nieuwe situatie aan te passen. Het bestuur van Achterhoek VO is met
de GMR een nieuw medezeggenschapsstatuut overeengekomen waarin de nieuwe
medezeggenschapsstructuur is uitgewerkt.
In de GMR van Achterhoek VO zijn de volgende (deel)scholen rechtstreeks vertegenwoordigd:
Gerrit Komrij College
MaxX
Prakticon
Praktijkonderwijs Zutphen
Het Stedelijk
Rietveld College
Almende College
Christelijk College Schaarsvoorde
Ludger College (deelschool)
Metzo College (deelschool)
Ulenhofcollege
Pronova Praktijkonderwijs
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
a. WMS: de Wet medezeggenschap op scholen (Stbl. 2006, 658, zoals nadien gewijzigd);
b. Bestuur: het bestuur van Stichting Achterhoek VO;
c. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Achterhoek VO;
d. MR: de medezeggenschapsraad van Gerrit Komrij College, MaxX, Prakticon,
Praktijkonderwijs Zutphen, Het Stedelijk, Rietveld College, Almende College, Christelijk
College Schaarsvoorde, Ulenhofcollege of Pronova Praktijkonderwijs, dan wel de
deelraad van Ludger College of Metzo College;
e. Gecombineerde MR: de gezamenlijke vergadering van de deelraden van het Ludger
College, respectievelijk het Metzo College, voorzover het
medezeggenschapsaangelegenheden betreft die betrekking hebben op beide
deelscholen gezamenlijk;
f. Deelraad: de deelraden van Ludger College, respectievelijk van Metzo College die
horen bij brinnummer 02NZ;
g. Medezeggenschapsorganen: de GMR, MR of deelraad;
h. Geleding: de gezamenlijke leden in de GMR, de MR en de deelraad, behorende tot de
groep personeel, de groep ouders of de groep leerlingen;
i. Statuut: het Statuut Medezeggenschap Achterhoek VO 2015.
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Artikel 2 Aard en werkingsduur
1. Het statuut treedt in werking op 16 november 2015 en heeft een werkingsduur van
twee jaren. Indien en zolang geen toepassing wordt gegeven aan de leden 3, 4 en 5
wordt het statuut stilzwijgend telkenjare met 1 jaar verlengd.
2. Het op 26 april 2011 inwerking getreden GMR statuut van Achterhoek VO wordt per 16
november 2015 ingetrokken.
3. Vier maanden voordat de termijn in het eerste lid is afgelopen treden de GMR en het
bestuur in overleg over het evalueren, actualiseren en bijstellen van het statuut.
4. Bestuur en GMR kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht het
verloop van genoemde termijn.
5. Een voorstel zoals bedoeld in het voorgaande lid tot wijziging van het statuut behoeft
de instemming van tweederde meerderheid van de leden van de GMR en de
instemming van het bestuur.
Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap
Artikel 3 Medezeggenschapsraden en deelraden
1. Aan het Gerrit Komrij College, MaxX, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Het
Stedelijk, Rietveld College, Almende College, Christelijk College Schaarsvoorde,
Ulenhofcollege en Pronova Praktijkonderwijs zijn medezeggenschapsraden
verbonden.
2. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad van brinnummer 02NZ zijn door
middel van dit statuut overgedragen aan de deelraad van Ludger College, voor zover
het medezeggenschapsaangelegenheden betreft die op Ludger College betrekking
hebben en aan de deelraad van Metzo College, voor zover het
medezeggenschapsaangelegenheden betreft die op Metzo College betrekking hebben.
Medezeggenschapsaangelegenheden die zowel betrekking hebben op Ludger College
als Metzo College kan het bestuur agenderen in een gezamenlijke vergadering van de
deelraden van Ludger College en Metzo College. De door het bestuur bijeengeroepen
gezamenlijke vergadering van beide deelraden heeft de status van een MR
vergadering van brinnummer 02NZ.
3. De medezeggenschapsrechten van de in lid 2 genoemde deelraden zijn overigens
gelijk aan de medezeggenschapsrechten die de medezeggenschapsraden op grond
van de WMS hebben.
4. De leden van de in lid 1 genoemde medezeggenschapsraden, en de in lid 2 genoemde
deelraden worden rechtstreeks uit en door de geleding(en) van de desbetreffende
school of deelschool gekozen.
5. De in het vorige lid genoemde medezeggenschapsraden en deelraden tellen elk 4
leden of een veelvoud daarvan, waarvan de helft worden gekozen uit en door het
personeel, een vierde deel wordt gekozen uit en door de ouders en een vierde deel
wordt gekozen uit en door de leerlingen. Wanneer geen leerlingenvertegenwoordiger
of oudervertegenwoordiger beschikbaar is, kiest de betreffende geleding in de plaats
daarvan een oudervertegenwoordiger respectievelijk een leerlingenvertegenwoordiger.

Statuut Medezeggenschap Achterhoek VO 2015

2

Artikel 4 Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR)
1. Voor Achterhoek VO is een GMR ingesteld.
2. Voor de periode waarop dit statuut betrekking heeft is gekozen voor een GMR van 24
leden. Deze leden zijn als volgt over de (deel)scholen verdeeld:

Gerrit Komrij College
MaxX
Prakticon
Praktijkonderwijs Zutphen
Het Stedelijk
Rietveld College
Almende College
Christelijk College Schaarsvoorde
Ludger College
Metzo College
Ulenhofcollege
Pronova Praktijkschool
TOTAAL

Samenstelling GMR/VO 2015
totaal
personeel
Ouders/leerlingen
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
24
12
12

3. De leden van de GMR worden gekozen door de MR-en en deelraden. Wanneer geen
leerlingenvertegenwoordiger of oudervertegenwoordiger beschikbaar is, kiest de
betreffende MR of deelraad in de plaats daarvan een oudervertegenwoordiger
respectievelijk een leerlingenvertegenwoordiger. De leden hebben zitting in de GMR
zonder last of ruggenspraak.
Hoofdstuk 3 interne communicatie
Artikel 5 Wijze van intern communiceren
4. De leden van de GMR en zijn geledingen informeren hun achterban in de regel op de
eerste reguliere MR/deelraad vergadering van hun school na de GMR vergadering
over hetgeen er is besproken in de GMR of in het overleg met het bestuur.
5. De secretaris van de GMR/MR/deelraad informeert de overige leden over alle
binnengekomen brieven en reacties, en beslist in overleg met de voorzitter of een
reactie moet worden gegeven.
6. Elke MR/deelraad draagt er zorg voor dat ouders, leerlingen en personeel van de
eigen school adequaat zijn geïnformeerd over de relevante thema’s die spelen in de
MR/deelraad.
7. De GMR draagt er zorg voor dat de ouders, de leerlingen, het personeel en de MR-en,
deelraden en personeelsraad adequaat zijn geïnformeerd over de relevante thema’s
die spelen in de GMR.
8. De vergaderingen van de GMR/MR/deelraad zijn in principe openbaar.
9. Alle informatie wordt in principe digitaal verstrekt.
Hoofdstuk 4 Faciliteiten
Artikel 6 Faciliteiten afgesproken in onderling overleg
1. De medezeggenschapsorganen kunnen gebruik maken van voorzieningen waarover
het bestuur beschikt en die het medezeggenschapsorgaan redelijkerwijs nodig heeft
voor de vervulling van zijn taak.
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2. De kosten voor de medezeggenschapsactiviteiten met inbegrip van bijwonen van
vergaderingen van de medezeggenschapsorganen zelf, worden gedragen door de
school waartoe de leden behoren.Onder deze activiteiten worden mede begrepen:
- scholing van de leden van het medezeggenschapsorgaan;
- het inhuren van deskundigen;
- het voeren van rechtsgedingen;
- het informeren en raadplegen van de achterban.
Voorwaarde is, dat (de vertegenwoordiger van) het bestuur vooraf in kennis wordt
gesteld van het activiteitenplan en de kostenbegroting van het
medezeggenschapsorgaan en dit past binnen de schoolbegroting (voor de MR-en) of
de bovenschoolse begroting (voor de GMR).
3. De personeelsleden die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan krijgen een faciliteit
in tijd conform het bepaalde in bijlage 7 van de cao-vo1, tenzij de MR en (de
vertegenwoordiger van) het bestuur hierover andere afspraken maken.
4. De ouderleden en de leerlingleden in de medezeggenschapsorganen ontvangen:
a. een reiskostenvergoeding die gelijk is aan waar personeelsleden recht op zouden
hebben conform de cao-vo;
b. een vacatievergoeding van € 25 per bezochte vergadering.
De vergoeding onder a en b kan tweemaal per jaar, in december en juni, met een
formulier worden gedeclareerd bij de secretaris van het medezeggenschapsorgaan.
5. Aan het eind van de zittingsperiode ontvangt de leerling een certificaat waarop vermeld
staat dat hij deel heeft uitgemaakt van een medezeggenschapsorgaan.
6. Indien mogelijk zal het lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan
meegenomen worden bij de berekening of de leerling aan bepaalde eindtermen heeft
voldaan.

Artikel 7 Slotbepaling
Dit statuut kan worden aangehaald als: “Statuut Medezeggenschap Achterhoek VO 2015”.

1 Het betreft bijlage 7 van de cao-vo 2014-2015 (“Faciliteiten medezeggenschap ex artikel 21.4 lid 3”).
Bij wijziging van de cao-vo is de alsdan geldende regeling automatisch van toepassing.
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