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- Dr. Mollercollege (Waalwijk);
- Walewyc-mavo (Waalwijk);
- Van Haestrechtcollege (Kaatsheuvel);
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Dit reglement is gebaseerd op en sluit aan bij de betreffende wet- en regelgeving, zoals de WMS, WVO, de
Medezeggenschapsdocumenten Ons Middelbaar Onderwijs en bij de managementstatuten:
Medezeggenschapsstatuut, Medezeggenschapsreglement, Reglement Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad, Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR, Regeling Faciliteiten
Medezeggenschap, Managementstatuut OMO en Schoolmanagementstatuut OMO SG De Langstraat.
© 2012. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.
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Begripsbepaling
Artikel 1
Dit reglement verstaat onder:
a. bevoegd gezag: Raad van Bestuur van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), Tilburg;
in dit reglement wordt met ‘bevoegd gezag’ ook degene aangeduid aan wie de bevoegdheid om
met de MR (schoolleider), resp. de Deelraad (deelschool-/locatieleider) het overleg te voeren,
middels het (school)managementstatuut is (door)gemandateerd;
b. commissie voor geschillen: een commissie voor geschillen met betrekking tot
medezeggenschap als bedoeld in artikel 30 van de wet Medezeggenschap op scholen (WMS);
c. deelraad: de deelraad als bedoeld in artikel 20 van de wet;
d. deel van de school: Dr. Mollercollege; Walewyc-mavo; Van Haestrechtcollege of
d’Oultremontcollege;
e. geleding: een afzonderlijke groep van leden, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet (het
personeel, de ouders en/of de leerlingen);
f. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
als bedoeld in artikel 4 van de wet (hierna: GMR);
g. leerlingen: de leerlingen in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs, die onderwijs volgen
aan het desbetreffende deel van de school;
h. leerlingenraad: vertegenwoordigend orgaan van de leerlingen van een deelschool waarvan de
leden zijn gekozen door en uit de leerlingen;
i. managementstatuut: het statuut dat de verhouding tussen de raad van bestuur en de
rector/algemeen directeur regelt;
j. medezeggenschapsraad of raad: de medezeggenschapsraad van de school (hierna: MR);
k. ouderraad/oudervereniging: vertegenwoordigend orgaan van de ouders van een deelschool
waarvan de leden zijn gekozen door en uit de ouders;
l. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen van de deelschool;
m. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder
benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op het desbetreffende deel van de school;
n. school: OMO Scholengroep De Langstraat;
o. schoolgids: gids, waarin informatie is opgenomen over de werkwijze van een school, zoals
bedoeld in artikel 24a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;
p. schoolleider: de rector/algemeen directeur van de scholengroep, zoals bedoeld in de Wet op het
Voortgezet Onderwijs (WVO);
q. schoolleiding deelschool: de deelschooldirecteur/locatieleider, belast met de dagelijkse leiding,
alsmede het directielid/de directieleden en de overige functionarissen die op de locatie
aangewezen zijn om leiding te geven (zoals afdelings- en teamleiders);
r. schoolmanagementstatuut: het statuut dat de verhouding tussen de schoolleider en de overige
leden van de schoolleiding regelt;
s. schoolplan: een plan dat een overzicht geeft van de organisatie en de inhoud van het onderwijs
aan een school, zoals bedoeld in artikel 24 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;
t. verkiezingscommissie: door de deelraad ingestelde commissie voor de voorbereiding, uitvoering
en afhandeling van de verkiezingen van leden van de deelraad;
u. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658); hierna te noemen ‘WMS’.
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Deelraad
Artikel 2
Aan elke locatie ressorterend onder OMO Scholengroep De Langstraat (Dr. Mollercollege; Walewycmavo; Van Haestrechtcollege en d’Oultremontcollege) is een deelraad verbonden. De deelraad wordt
rechtstreeks door en uit de ouders, leerlingen en het personeel gekozen volgens de bepalingen van
dit reglement.

Omvang en samenstelling deelraad voor een locatie met ˂ 500 leerlingen
Artikel 3a
1. De deelraad bestaat uit 4 leden van wie:
a. 2 leden door en uit het personeel worden gekozen;
b. 2 personen uit de ouder- en leerlinggeleding tezamen worden gekozen, oftewel 1 lid door en
uit de ouders en1 lid door en uit de leerlingen.
2. Indien niet aan het gestelde in het eerste lid onder b kan worden voldaan, omdat
onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de niet door de
desbetreffende groep te vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere groep.
3. Van de leden van de deelraad, genoemd in het eerste lid, is 1 lid van het personeel en 1 lid van
de geleding ouders/leerlingen tevens lid van de medezeggenschapsraad. De
verkiezingscommissie van de deelraad organiseert deze verkiezingen. Indien niet meer aan dit
vereiste voldaan kan worden, treedt de deelraad in overleg met de verkiezingscommissie van de
medezeggenschapsraad over de wijze waarop het in de eerste zin gestelde ten spoedigste kan
worden hersteld.

Omvang en samenstelling deelraad voor een locatie met ≥ 500 leerlingen
Artikel 3b
1. De deelraad bestaat uit 8 leden van wie:
a. 4 leden door en uit het personeel worden gekozen, met bij voorkeur één lid uit het OOP;
b. 4 personen uit de ouder- en leerlinggeleding tezamen worden gekozen, oftewel 2 leden door
en uit de ouders en 2 leden door en uit de leerlingen.
2. Indien niet aan het gestelde in het eerste lid onder b kan worden voldaan, omdat onvoldoende
ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de niet door de desbetreffende groep te
vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere groep.
3. Van de leden van de deelraad, genoemd in het eerste lid, is 1 lid van het personeel en 1 lid van
de geleding ouders/leerlingen tevens lid van de medezeggenschapsraad. De
verkiezingscommissie van de deelraad organiseert deze verkiezingen. Indien niet meer aan dit
vereiste voldaan kan worden, treedt de deelraad in overleg met de verkiezingscommissie van de
medezeggenschapsraad over de wijze waarop het in de eerste zin gestelde ten spoedigste kan
worden hersteld.

Onverenigbaarheden
Artikel 4
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de deelraad.
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen
met de deelraad kan niet tevens lid zijn van de deelraad.
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Zittingsduur
Artikel 5
1. Een lid van de deelraad heeft zitting voor een periode van drie jaar.
2. De zittingsperiode start op 1 augustus van een jaar.
3. Een lid van de deelraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.
4. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op het
tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
5. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de deelraad:
a. door overlijden;
b. door ondercuratelestelling;
c. door opzegging door het lid; of
d. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij is gekozen.

Organisatie verkiezingen
Artikel 6
1. De leiding van de verkiezingen van de leden van de deelraad berust bij de deelraad.
2. De deelraad draagt de organisatie daarvan op aan een verkiezingscommissie. De deelraad
bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie,
alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt
beslist.
3. De deelraad bewaart alle bescheiden die betrekking hebben op de verkiezing tot 1 augustus van
het jaar volgend op het jaar waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden.
4. De verkiezingscommissie van de deelraad treedt in contact met de verkiezingscommissie van de
MR inzake de vertegenwoordiging van haar leden in de MR.

Datum verkiezingen
Artikel 7
1. De datum van de verkiezingen ligt ten minste twee maanden vóór de afloop van de zittingsperiode
van de aftredende leden van de deelraad. De deelraad bepaalt de datum van de verkiezing,
alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.
2. De deelraad stelt het bevoegd gezag, de ouders, de leerlingen en het personeel in kennis van de in
het eerste lid genoemde tijdstippen.
3. [Een uitzondering op lid 1 en 2 is van toepassing bij de eerste verkiezingen bij instelling van de
deelraden. Dan vinden de verkiezingen plaats zo spoedig mogelijk na aanvang van het schooljaar
(2014-2015). [Vervallen]]

Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
Artikel 8
Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel, ouder of leerling zijn, zijn
kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de deelraad.

Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen en kandidaatstelling
Artikel 9
1. De deelraad stelt uiterlijk 4 weken voor de datum van de verkiezingen vast wie kiesgerechtigd en
verkiesbaar zijn. De deelraad maakt dit bekend aan de ouders, de leerlingen en het personeel
onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor gestelde
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termijn.
2. Personen die zich verkiesbaar willen stellen voor de deelraad kunnen dit doen door dit
schriftelijk en ondertekend te melden aan de deelraad en onder opgave van naam, adres en
geleding waarvoor men verkiesbaar wil zijn.
3. Indien aan de deelschool of locatie een ouderraad/oudervereniging en/of een leerlingenraad
verbonden is, worden deze door de deelraad uitgenodigd uit hun midden een kandidaat voor de
deelraad verkiesbaar te stellen.

Onvoldoende kandidaten
Artikel 10
1. Indien uit de ouders, de leerlingen en/of het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er
zetels zijn in de deelraad voor die geleding, vinden voor die geleding geen verkiezingen plaats en
worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
2. De deelraad stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten van de in het
eerste lid genoemde situatie tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.
3. Indien uit de ouders, leerlingen en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de
deelraad voor de desbetreffende geleding zijn en vanuit andere geledingen niet voldoende
kandidaten zijn om uitvoering te geven aan artikel 2 dan gelden de niet gevulde plaatsen als
vacature voor de desbetreffende geleding.

Verkiezingen
Artikel 11
1. De verkiezingen vinden plaats bij geheime, schriftelijke stemming.
2. Uiterlijk één week voor de datum van de verkiezingen zendt de deelraad aan de
kiesgerechtigden een gewaarmerkt stembiljet of maakt dit bereikbaar via elektronische weg. Dit
biljet bevat de namen van de kandidaten uit de geleding van de kiesgerechtigde.

Stemming
Artikel 12
1. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels zijn voor zijn geleding
in de deelraad. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
2. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

Uitslag verkiezingen
Artikel 13
1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben
verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal
stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
2. De deelraad stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze schriftelijk bekend aan het
bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten.

Tussentijdse vacature
Artikel 14
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de deelraad tot opvolger van het betrokken lid aan de

Pagina 5 van 15

Medezeggenschapsreglement Deelraden - OMO SG De Langstraat

2.
3.
4.

5.

kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 13,
eerste lid van dit reglement, daarvoor als eerste in aanmerking komt.
De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature.
De deelraad doet van deze aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de
betrokken kandidaat.
Indien uit de ouders, de leerlingen en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in
de deelraad voor die geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig
is, kan in de vacature(s) voorzien worden door het houden van een tussentijdse verkiezing. In dat
geval zijn de artikelen 6 t/m 13 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
Indien duidelijk is dat een bepaald deelraad-lid langere tijd afwezig zal zijn door ziekte, dan wordt
de volgende procedure gevolgd:
a. Als er onlangs verkiezingen zijn gehouden onder de betreffende geleding, dan wordt nummer 2
van deze verkiezingen benaderd om tijdelijk plaats te nemen in de deelraad totdat het afwezige
lid terug is.
b. Indien er geen nummer 2 is, worden tussentijdse, versnelde verkiezingen gehouden, om de
vervanging zo spoedig mogelijk te kunnen regelen. In dat geval zijn de termijnen van de
artikelen 6 t/m 13 van dit reglement niet van toepassing.
c. Het gekozen deelraad-lid is dan lid van de deelraad tot het afwezige lid weer terugkeert. Het
tijdelijke lid heeft stem- en adviesrecht.

Bezwarenregeling verkiezingen
Artikel 15
1. Tegen een besluit van de verkiezingscommissie met betrekking tot:
a. de bepaling van de datum van de verkiezingen en de tijdstippen van aanvang en einde van de
stemming,
b. de geldigheid van de kandidaatstelling,
c. de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen,
kan iedere belanghebbende binnen een week na de bekendmaking van het desbetreffende besluit
bezwaar maken bij de verkiezingscommissie, die dit voorzien van commentaar voorlegt aan de
deelraad.
2. De deelraad beslist onverwijld op dit bezwaar en treft daarbij de noodzakelijke voorzieningen.

Algemene en bijzondere taken en bevoegdheden van de deelraad
In de hierna volgende artikelen komen naast de algemene bevoegdheden van een
medezeggenschapsraad onder het bevoegd gezag van OMO ook de bijzondere aan de orde. In het
geval van de MR en de Deelraden van OMO Scholengroep De Langstraat zijn deze bevoegdheden,
zoals opgesomd in de OMO-regeling ‘Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR’ aan de
deelraden overgedragen voor zover de onderwerpen en besluiten uitsluitend betrekking hebben op de
desbetreffende deelschool. Ook kan hierbij het document ‘Rubricering MR-bevoegdheden’ (GMR
2015) geraadpleegd worden.
In van toepassing zijnde gevallen moet waar gesproken wordt van ‘MR’, ‘deelraad’ worden gelezen.
Overige Wet- en regelgeving waaronder het ‘Schoolmanagementstatuut OMO SG De Langstraat’ en
het ‘Managementstatuut OMO’ kan in voorkomende gevallen bepalen dat bepaalde bevoegdheden
uitsluitend door de MR kunnen worden uitgeoefend. Zie ook artikel 35 (toepasselijkheid bijzondere
bevoegdheden). Bij twijfel zullen de voorzitters van de deelraden met de voorzitter van de MR en de
rector in overleg treden.
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Artikel 16
1. Het bevoegd gezag stelt de deelraad ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid de algemene
gang van zaken in de school met hem te bespreken.
2. Het bevoegd gezag en de deelraad komen binnen een maand met elkaar bijeen, indien daarom
schriftelijk onder opgave van redenen wordt verzocht door het bevoegd gezag, de deelraad, of het
deel van de raad, dat uit en door het personeel, de ouders of de leerlingen is gekozen.
3. De besprekingen kunnen namens het bevoegd gezag worden gevoerd. Het bevoegd gezag kan
– bij (school)managementstatuut – de schoolleider opdragen de besprekingen dan wel bepaalde
besprekingen namens hem te voeren. Het bevoegd gezag kan, al dan niet op verzoek van de
schoolleider of de deelraad, de schoolleider ontheffen van de taak om een bespreking namens het
bevoegd gezag te voeren.
Artikel 17
1. De deelraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de deelschool betreffende. Hij
is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag schriftelijk voorstellen te doen en
standpunten kenbaar te maken. Het bevoegd gezag brengt op de voorstellen, bedoeld in de
tweede volzin, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omkleden reactie uit aan de
deelraad. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van de hierboven bedoelde reactie, stelt het
bevoegd gezag de deelraad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te plegen
over de voorstellen, bedoeld in de tweede volzin.
2. De deelraad heeft de bevoegdheid te spreken over het functioneren van individuele leden van het
bevoegd gezag, het personeel, de ouders en leerlingen, doch uitsluitend in verband met aangelegenheden, de deelschool betreffende. Alsdan zal elk lid van de deelraad gehouden zijn aan de
geheimhoudingsplicht, als bedoeld in artikel 22 van dit reglement, terwijl tevens de privacy van
personen gewaarborgd dient te worden. Over de wijze van bespreking van bedoelde kwesties zal
overleg worden gepleegd tussen het bevoegd gezag en de voorzitter van de deelraad.
Artikel 18
De deelraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
Artikel 19
De deelraad waakt in de school in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en
bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.
Artikel 20
Het bevoegd gezag stelt de deelraad ten minste eenmaal per jaar schriftelijk in kennis van het door
hem in het afgelopen jaar gevoerde beleid op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
Artikel 21
1. Het bevoegd gezag verschaft de deelraad, al dan niet gevraagd, tijdig schriftelijk alle inlichtingen
die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
2. De deelraad ontvangt in elk geval de stukken waarvan sprake is in artikel 8, lid 2 van de wet.
Artikel 22
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een deelraad en daarbij de beschikking
krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en
voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover
enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit.
Artikel 23
1. De vergaderingen van de deelraad zijn toegankelijk voor de leden van de geledingen.
2. De leden van de deelraad stemmen zonder last.
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3. Indien de aard van een te behandelen zaak, waaronder zaken van persoonlijke aard, zich naar het
oordeel van de deelraad tegen behandeling in aanwezigheid van de leden van de geledingen
verzet, kan de deelraad besluiten dat de behandeling van de betreffende aangelegenheid in een
besloten vergadering plaatsvindt.
4. Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van
de leden van de deelraad in het geding is, kan de deelraad besluiten dat het betrokken lid aan die
vergadering, of dat onderdeel daarvan, niet deelneemt. De deelraad besluit dan tevens dat de
behandeling van de betreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
Artikel 24
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor, dat de leden van de deelraad niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de school. De eerste volzin is
van overeenkomstige toepassing ten aanzien van kandidaat-leden en voormalige leden.
Artikel 25
De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een aan de school werkzame
persoon mag geen verband houden met de kandidaatstelling voor het lidmaatschap, het lidmaatschap
of het voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de deelraad. Een beëindiging van de betrekking
in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig.
Artikel 26
De leden van de deelraad zijn verplicht de bepalingen van de wet en dit reglement na te leven. Als
een lid op dit punt ernstig nalatig is, kan de deelraad dat lid schriftelijk op zijn verplichtingen wijzen.
Artikel 27
1. Een aangelegenheid is van gemeenschappelijk (OMO-)belang indien het schooloverstijgend is,
het bevoegd gezag zulks bepaalt en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad met dit
gemeenschappelijk karakter instemt.
2. Indien het bevoegd gezag aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een kaderstellend
voorstel voor legt, waarin voor de scholen een mogelijkheid bestaat om de kaderstellende
afspraak nader in te vullen, dan wordt in dit kaderstellende voorstel van het bevoegd gezag
opgenomen dat de door de school nader in te vullen afspraken aan de medezeggenschapsraad
van de school ter instemming c.q. advies moeten worden voorgelegd.
De medezeggenschapsraad kan deze bevoegdheid aan de deelraden overgedragen indien en
voor zover de betreffende onderwerpen en besluiten uitsluitend betrekking hebben op de
desbetreffende deelscholen.
Artikel 28
Het bevoegd gezag van de deelschool behoeft de voorafgaande instemming of het advies van de
deelraad voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de
aangelegenheden genoemd in de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR.
Artikel 29
Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van de
deelraad, wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding of geledingen
aangeboden. Daarbij wordt tevens een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het voorstel,
alsmede van de gevolgen die de uitwerking van het voorstel naar verwachting zal hebben voor het
personeel, ouders en leerlingen en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen.
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Termijn
Artikel 30
De geldigheidsduur van bijzondere advies- en instemmingbevoegdheden die ingevolge de toepassing
van artikel 25, tweede lid van de wet, in het medezeggenschapsreglement zijn opgenomen, bedraagt
ten hoogste twee jaren en wordt telkens stilzwijgend met een periode van twee jaar verlengd.
Besluitvorming
Artikel 31
1. Tenzij de wet anders bepaalt, neemt de deelraad zijn besluiten met een gewone meerderheid van
stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus 1 van het aantal leden aanwezig is.
2. Ter vergadering zijn de aanwezige leden verplicht hun stem voor of tegen uit te brengen. Blanco
stemmen of onthouden van stemmen is niet mogelijk.
3. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het voorstel aangenomen.
4. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een conform het vijfde lid bepaalde
opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.
5. Tenzij alle leden van de deelraad aanwezig zijn, wordt bij staking van stemmen het nemen van
een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden
heropend. Deze opnieuw te beleggen vergadering dient alsdan binnen twee weken te worden
gehouden.
6. Indien ingevolge het vijfde lid door het staken der stemmen een tweede vergadering belegd moet
worden en dit heeft tot gevolg dat de op grond van dit reglement of door het bevoegd gezag
gestelde besluitvormingstermijn wordt overschreden, dan wordt de besluitvormingstermijn met
twee weken verlengd. De deelraad stelt het bevoegd gezag hiervan onverwijld in kennis.
7. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid
behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste
stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen op
zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, kan de voorzitter van de MR voorstellen het lot te
laten beslissen.
8. Bij staking van de stemmen over een door de deelraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft
op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de deelraad opnieuw aan de
orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. De in de leden 1 tot en met 8 beschreven wijze van besluitvorming is van overeenkomstige
toepassing op de vergadering van een geleding.

Regels wijze van besluitvorming
Artikel 32
1. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld onder nummer 27 van de regeling
Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR, wordt niet genomen dan na afweging van in elk
geval de onderwijskundige, de personele en de materiële belangen van de deelschool, welke
afweging schriftelijk in de motivering van het besluit tot uitdrukking wordt gebracht.
2. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld onder nummer 35 van de regeling
Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR wordt genomen met inachtneming van in elk
geval de besluiten tot vaststelling van het schoolplan, de hoofdlijnen van de bestemming van de
financiële middelen en het organisatiebeleid van de school.
3. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld onder nummer 39 van de regeling
Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR wordt genomen met inachtneming van in elk
geval de onderwijskundige doelstellingen van de school en de vormgeving van het onderwijs zoals
neergelegd in het schoolplan.
3. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld onder de nummers 36, 55 en 61
van de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR wordt niet ten uitvoer gelegd
voordat een definitief besluit is genomen over de regeling van de gevolgen van dat besluit voor
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respectievelijk het personeel, de ouders of de leerlingen, tenzij dringende redenen in het belang
van de deelschool een eerdere tenuitvoerlegging noodzakelijk maken.

Adviesaanvrage
Artikel 33
1. Indien een te nemen besluit ingevolge de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden MR en
GMR vooraf voor advies dient te worden voorgelegd aan de deelraad, draagt het
bevoegd gezag er zorg voor dat:
a. dit advies schriftelijk wordt gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het advies van wezenlijke
invloed kan zijn op de besluitvorming en
b. de deelraad tijdig in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te voeren voordat advies
wordt uitgebracht.
2. De deelraad brengt op een adviesaanvrage als bedoeld in het eerste lid binnen twee maanden
een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan het bevoegd gezag. Van de deze termijn
kan slechts op basis van consensus in overleg tussen het bevoegd gezag en de deelraad worden
afgeweken.
3. Met inachtneming van de in het tweede lid bedoelde termijn brengt de deelraad schriftelijk advies
uit aan het bevoegd gezag.
4. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de deelraad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis
wordt gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven.
5. Indien het bevoegd gezag het advies van de deelraad niet of niet geheel wil volgen, worden de
redenen daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken, schriftelijk aan de
deelraad meegedeeld en draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat de raad in de gelegenheid
wordt gesteld nader overleg met hem te voeren alvorens het besluit definitief wordt genomen.

Termijn verzoek instemming
Artikel 34
1. Het bevoegd gezag legt voorafgaand aan een voorgenomen besluit ingevolge het bepaalde in de
regeling Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR dit voorgenomen besluit schriftelijk ter
instemming aan de deelraad voor.
2. De deelraad deelt het bevoegd gezag binnen twee maanden mee of met dit voorgenomen besluit
wordt ingestemd.
3. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de deelraad of een deel daarvan in de gelegenheid
wordt gesteld met hem overleg te voeren voordat de raad of een deel daarvan zijn beslissing over
de gevraagde instemming aan het bevoegd gezag meedeelt.
4. Van de in het tweede lid genoemde termijn kan slechts op basis van consensus in overleg tussen
het bevoegd gezag en de deelraad of een deel daarvan worden afgeweken.

Nadere regels bijzondere bevoegdheden
Artikel 35
1. De bevoegdheden op grond van de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR zijn
niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de deelschool reeds
inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet gegeven voorschrift.
De bevoegdheden van het deel van de deelraad dat uit en door het personeel is gekozen, zijn niet
van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de deelschool reeds
inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst.
2. De bevoegdheden op grond van de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR zijn
niet van toepassing voor zover het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 40a van de
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Wet op het Voortgezet Onderwijs, voor zover het hier bedoelde overleg niet besluit de
aangelegenheden ter behandeling aan het personeelsdeel van de deelraad over te laten.
Artikel 36
1. Het bevoegd gezag van OMO SG De Langstraat stelt, met inachtneming van de voorschriften bij
of krachtens de wet, een medezeggenschapsreglement voor de deelscholen vast.
2. Het bevoegd gezag legt het reglement, daaronder elke wijziging daarvan mede begrepen, als
voorstel aan de medezeggenschapsraad voor en stelt het slechts vast voor zover het voorstel de
instemming van tenminste 2/3 van het aantal leden van de raad heeft verworven.
3. De raad stelt, met inachtneming van de voorschriften van dit reglement en de wet, een
huishoudelijk reglement voor de deelscholen vast. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder
geval geregeld:
a. de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris;
b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
c. de wijze van opstellen van de agenda;
d. de wijze van besluitvorming; en
e. het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen.
4. De raad zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bevoegd gezag.
Artikel 37
De deelraad is, overeenkomstig artikel 12, lid 2 aanhef en onderdeel d van de
Algemene Wet Gelijke Behandeling, in welk geval artikel 21, tweede lid van de Algemene wet gelijke
behandeling van mannen en vrouwen van overeenkomstige toepassing is voor wat betreft het
onderscheid, bedoeld in die wet of in artikel 7:646 BW, bevoegd een schriftelijk verzoek in te dienen
bij de Commissie gelijke behandeling om te onderzoeken of onderscheid wordt gemaakt.
Artikel 38
De deelraad dan wel het personeelsdeel van de deelraad heeft, in overeenstemming met de
bepalingen over de ondernemingsraad in de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 16 van die wet, de bevoegdheden krachtens welke hij:
a. in de gelegenheid wordt gesteld zijn mening kenbaar te maken dan wel te worden
gehoord;
b. het recht heeft een verzoek om wetstoepassing te doen, of
c. het recht heeft een bezwaarschrift in te dienen.

Voorzieningen
Artikel 39
Het bevoegd gezag staat de deelraad het gebruik toe van de voorzieningen, waarover het kan
beschikken en die de deelraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

Scholing
Artikel 40
1. Het bevoegd gezag stelt de leden van de deelraad in de gelegenheid om
gedurende een door dat bevoegd gezag en de deelraad gezamenlijk vast te stellen deel van de
normjaartaak de scholing te ontvangen die de leden van de deelraad voor de vervulling van hun
taak nodig hebben. Het personeel van de deelschool wordt in de gelegenheid gesteld deze
scholing als onderdeel van de normjaartaak en met behoud van salaris te ontvangen.
2. Het deel van de jaartaak, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op een zodanige omvang
als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de taakvervulling door de leden van de deelraad.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de
raden, bedoeld in de artikelen 49 en 50 van dit reglement.
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Procesbevoegdheid deelraad
Artikel 41
1. De deelraad kan in rechte optreden indien de vordering strekt tot naleving door het
bevoegd gezag van de verplichtingen jegens de raad, voortvloeiend uit de wet. De eerste volzin is
van overeenkomstige toepassing op de geledingen voor zover het aangelegenheden betreft die tot
instemmings- of adviesbevoegdheden van die geleding behoren en op de raden bedoeld in artikel
49 en 50 van dit reglement, voor zover de medezeggenschapsraad de in de eerste volzin
bedoelde bevoegdheid aan die geleding of raad heeft overgedragen.
2. Een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend bij de ondernemingskamer van het
gerechtshof te Amsterdam.
3. Van een uitspraak van de geschillencommissie op grond van de artikelen 32, 33, 34 en 35 van de
wet staat beroep open bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Het beroep
wordt ingediend bij beroepschrift binnen een maand nadat de deelraad dan wel
het bevoegd gezag van de in het eerste lid bedoelde uitspraak op de hoogte is gesteld. De
wederpartij wordt van het beroep in kennis gesteld.
4. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld ter zake dat de geschillencommissie een onjuiste
toepassing heeft gegeven aan het bepaalde in de wet.
5. Tegen een uitspraak van de ondernemingskamer kan geen beroep in cassatie worden ingesteld.
6. In afwijking van artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 8:75 van
de Algemene wet bestuursrecht kan de raad noch een geleding in de proceskosten worden
veroordeeld.
7. Het bevoegd gezag vergoedt die kosten voor juridische bijstand die redelijkerwijs voor de
vervulling van de taak van de deelraad noodzakelijk zijn. Hierbij worden in het bijzonder in
aanmerking genomen de aard van het onderwerp waarvoor de deelraad juridische bijstand wenst,
de alternatieven die de deelraad ter beschikking staan en dat de kosten qua omvang binnen de
grenzen van het redelijke blijven. De deelraad stelt het bevoegd gezag tevoren op de hoogte van
het voornemen om van juridische bijstand gebruik te maken indien de wens is dat deze kosten
door het bevoegd gezag zullen worden vergoed.
8. De raad treedt op verzoek van een geleding in de raad op, indien de rechten van die geleding
specifiek aan de orde zijn.

Geschil instemmingsbevoegdheid
Artikel 42
1. Indien aan een te nemen besluit van het bevoegd gezag de instemming, vereist ingevolge de
Regeling Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR is onthouden, deelt het bevoegd gezag
binnen drie maanden aan de deelraad mede, of het voorstel wordt ingetrokken dan wel voorgelegd aan de commissie voor geschillen. Indien deze mededeling niet binnen drie maanden is
gedaan of niet binnen zes weken na de mededeling aan de commissie wordt voorgelegd, vervalt
het voorstel.
2. Het bevoegd gezag doet een verzoek als bedoeld in artikel 31 onderdeel a van de wet, onder
overlegging van de door het bevoegd gezag gemaakte afweging van de belangen die daarbij voor
het bevoegd gezag onderscheidenlijk de raad of het betrokken deel daarvan aan de orde zijn. De
commissie stelt de raad of het betrokken deel daarvan in de gelegenheid om zijn argumenten voor
het onthouden van zijn instemming bij de commissie naar voren te brengen.
3. De commissie is bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan het bevoegd gezag en de raad voor te
leggen, tenzij het bevoegd gezag dan wel de raad of het betrokken deel daarvan te kennen geven
daarop geen prijs te stellen. Indien de commissie van deze bevoegdheid geen gebruik maakt of
indien haar voorstel niet de instemming verwerft van het bevoegd gezag alsmede de instemming
van de raad of het betrokken deel daarvan, beoordeelt de commissie of het bevoegd gezag bij
afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen of dat
sprake is van bepaalde zwaarwegende omstandigheden die het voorstel van het bevoegd gezag
rechtvaardigen. De uitspraak van de commissie is bindend voor het bevoegd gezag en de raad.
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Geschil inhoud medezeggenschapsreglement
Artikel 43
1. Voor zover aan een voorstel van het bevoegd gezag tot vaststelling of wijziging van het
medezeggenschapsreglement, voor wat betreft onderwerpen als bedoeld in artikel 24, eerste,
derde en vierde lid, van de wet, de instemming vereist ingevolge artikel 35, tweede lid, van het
reglement, is onthouden, deelt het bevoegd gezag aan de deelraad dan wel de raad aan het
bevoegd gezag binnen drie maanden mede, of het voorstel wordt voorgelegd aan de commissie
voor geschillen. Indien een dergelijke mededeling niet binnen drie maanden wordt gedaan of niet
binnen zes weken na de mededeling aan de commissie wordt voorgelegd, vervalt het voorstel.
2. Indien het bevoegd gezag een verzoek doet als bedoeld in artikel 31, onderdeel b, van de wet, is
artikel 41, tweede lid, van dit reglement, van overeenkomstige toepassing. Indien de raad een verzoek doet als bedoeld in artikel 31, onderdeel b, van de wet wordt het verzoek met redenen
omkleed en stelt de commissie het bevoegd gezag in de gelegenheid om zijn argumenten voor
handhaving van het voorstel bij de commissie naar voren te brengen.
3. De commissie is bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan het bevoegd gezag en de raad voor te
leggen, tenzij het bevoegd gezag dan wel de raad te kennen geven daarop geen prijs te stellen.
Indien de commissie van deze bevoegdheid geen gebruik maakt of indien haar voorstel niet de
instemming verwerft van het bevoegd gezag alsmede de instemming van de raad, beoordeelt de
commissie of het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn
voorstel heeft kunnen komen. De commissie geeft, voor zover zij van oordeel is dat het bevoegd
gezag bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen
komen, in haar uitspraak aan hoe het voorstel dient te worden gewijzigd. Na de uitspraak van de
commissie stelt het bevoegd gezag het medezeggenschapsreglement vast overeenkomstig de
uitspraak van de commissie.

Geschil adviesbevoegdheid deelraad
Artikel 44
1. Indien het bevoegd gezag een besluit neemt waarbij het een advies van de deelraad, vereist
ingevolge de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR dan wel ingevolge de
toepassing van artikel 24, tweede en derde lid van de wet, niet of niet geheel volgt, wordt de
uitvoering van het besluit opgeschort met zes weken, tenzij de raad tegen onmiddellijke uitvoering
van het besluit geen bedenkingen heeft.
2. De deelraad doet een verzoek als bedoeld in artikel 31, onderdeel c, van de wet, binnen zes
weken nadat het betrokken besluit door het bevoegd gezag is genomen, onder overlegging van de
argumenten voor zijn advies en de argumenten voor zijn oordeel dat door het niet of niet geheel
volgen van het advies de belangen van de school of van de raad ernstig worden geschaad. De
commissie stelt het bevoegd gezag in de gelegenheid om zijn argumenten voor het niet of niet
geheel volgen van het advies van de raad bij de commissie naar voren te brengen. De
behandeling van het verzoek verlengt de opschorting, bedoeld in het eerste lid, niet.
3. De commissie is bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan het bevoegd gezag en de raad voor te
leggen, tenzij het bevoegd gezag dan wel de raad te kennen geven daarop geen prijs te stellen.
Indien de commissie van deze bevoegdheid geen gebruik maakt of indien haar voorstel niet de
instemming verwerft van het bevoegd gezag alsmede de instemming van de raad, beoordeelt de
commissie of het bevoegd gezag bij het niet of niet geheel volgen van het advies van de raad bij
afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. De
commissie doet vervolgens de bindende uitspraak of het betrokken besluit al dan niet in stand kan
blijven.
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Geschil interpretatie
Artikel 45
Indien het bevoegd gezag en de deelraad van mening verschillen over de interpretatie van het
bepaalde bij of krachtens de wet dan wel het bepaalde in het medezeggenschapsstatuut of dit
medezeggenschapsreglement, kan ieder van hen de commissie voor geschillen verzoeken welke
interpretatie aan het bepaalde bij of krachtens de wet dan wel het bepaalde in het
medezeggenschapsstatuut of het medezeggenschapsreglement dient te worden gegeven. De
uitspraak van de commissie is bindend voor het bevoegd gezag en de raad.

Nadere geschillen
Artikel 46
1. De deelraad kan een geschil bij de commissie voor geschillen aanhangig maken wanneer feiten of
omstandigheden aan de deelraad bekend zijn geworden die ten tijde van het uitbrengen van zijn
advies over een besluit van het bevoegd gezag als bedoeld in de regeling
Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR aanleiding zouden kunnen zijn geweest om het
advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht. Het geschil kan uitsluitend door de deelraad
aanhangig worden gemaakt indien naar het oordeel van de deelraad de belangen van de school
of van de deelraad ernstig worden geschaad. Het geschil wordt aanhangig gemaakt binnen dertig
dagen nadat de feiten of omstandigheden bekend zijn geworden.
2. Indien er naar het oordeel van het bevoegd gezag dan wel de deelraad dan wel naar het oordeel
van beide een geschil bestaat waarvoor de wet noch dit reglement in voorgaande bepalingen in
een geschillenregeling voorziet, kan de deelraad of het bevoegd gezag afzonderlijk dan wel
kunnen deelraad en bevoegd gezag gezamenlijk het geschil voorleggen aan de commissie.
3. Het bevoegd gezag dan wel de deelraad wordt zo spoedig mogelijk van het aanhangig maken van
een geschil als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, op de hoogte gesteld. De commissie is
bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan het bevoegd gezag en de raad voor te leggen, tenzij het
bevoegd gezag dan wel de raad of het betrokken deel daarvan te kennen geven daarop geen prijs
te stellen. Indien de commissie van deze bevoegdheid geen gebruik maakt of indien haar voorstel
niet de instemming verwerft van het bevoegd gezag alsmede de instemming van de raad of het
betrokken deel, daarvan, beoordeelt de commissie of het bevoegd gezag bij afweging van de
betrokken belangen in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. De uitspraak van de
commissie is bindend voor het bevoegd gezag en de raad.

Geschillencommissie
Artikel 47
De school is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS),
De Commissie is als volgt bereikbaar:
Stichting Onderwijsgeschillen
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Postbus 85191
3508 AD Utrecht.
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl en website: www.onderwijsgeschillen.nl.

Optreden namens het bevoegd gezag
Artikel 48
Indien de schoolleider – conform het managementstatuut – is opgedragen om namens het bevoegd
gezag op te treden in besprekingen met de deelraad, kan het bevoegd gezag deze besprekingen zelf
voeren indien het bevoegd gezag, de schoolleider of de deelraad hierom verzoekt.
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Deelraden
Artikel 49
1. Op verzoek van de medezeggenschapsraad en met instemming van het bevoegd gezag kan met
instemming van twee derden van de leden van de medezeggenschapsraad aan een deel van een
school een of meerdere deelraden als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet zijn of worden
verbonden.
2. Een deelraad treedt in de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad voor zover uitoefening
van die bevoegdheden geen betrekking heeft op een ander deel van de school.
3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt gemotiveerd en met redenen omkleed aan het
bevoegd gezag voorgelegd.
4. Het bevoegd gezag legt een voorstel voor een deelradenreglement ter instemming voor aan de
medezeggenschapsraad. Het deelradenreglement bevat een overzicht van de bevoegdheden die
de medezeggenschapsraad aan de deelraden heeft overgedragen.
5. De deelraad is bevoegd voorstellen te doen om het huishoudelijke reglement te wijzigen met in
achtneming van het Medezeggenschapsreglement Deelraden en het
Medezeggenschapsreglement MR. De MR stelt deze wijzigingen vast.
6. Een deelraad is bevoegd desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen aan de
medezeggenschapsraad over aangelegenheden die het desbetreffende deel van de school in het
bijzonder aangaan.
Themaraden
Artikel 50
1. Op verzoek van de medezeggenschapsraad en met instemming van het bevoegd gezag kan met
instemming van twee derden van de leden van de medezeggenschapsraad een themaraad als
bedoeld in artikel 20 vierde lid van de wet worden ingesteld.
2. Een themaraad kan worden ingesteld om, voor wat betreft de instemmings- en
adviesbevoegdheden met betrekking tot onderwerpen genoemd in de artikelen 10, 11 en 16 van
de wet, in de plaats te treden van de medezeggenschapsraad.

Dit reglement treedt voor OMO Scholengroep De Langstraat in werking per 1 augustus 2014. Het
reglement wordt vastgesteld voor een periode van twee jaar en wordt – indien ongewijzigd – steeds
stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd.
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