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Hoofdstulr 1- Algemene bepalingen
Begripsbepalingen
Artikel 1
Dit reglenrent verstaat onder:
a. De raret: de Wet medeze rgd,nschap op scholen, zoals gepubliceerd in het Staatsblad, 2006,

nr. 658;
b. Bevoeg d gezag: Bestuur Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs

Nederland;
Interne toezichthouder: De Raad van Toezicht;

MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;

School: VAHON
Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;

Ousiersi ouders, voogden *f verzorgbtr.$ vah de l,eerlittgen;

Schsolleiding: de dir*cteuren adlunct-directe.u'r, als b,edrl.eld in de Wet op het primair

onderwijs;
i. personeel j 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 de school;

j. Geleding: een afzonderlijke groep van leden, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet.

Hoofdstuk 2 De medezeggenschapsraad
De MR
Artikel2
Aan de school is een MR verbonden. De MR wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het

personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

Omvang en samenstelling MR

Artikel 3

De MR bestaat uit 6 leden van wie
a, 3 leden door en uit het personeel worden gel<ozen; en

b. 3 leden door eu uit de ouders worden gekozen'

c.

d.
ó

f.
ob.
h.

Onverenigbaarheden
Artikel4
l.Personen die deel uitmal<en van het bevoegd gezag kunnen g

2 Een personeelslid dat is opgedragen om namens hetbevoegd

besprekingen me[ de MR kan niet tevens lid zijn van de Mlï,

een zitting nemen in de MR.

gezag op te treden in



A, t,/

íi','iilfig'"' fW
Een lid van de MR heeft zitting voor een perÍode "r"'!%'..1.. Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.
2. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt
af op hettijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten
aftreden.
3. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de MR:
a.door overlijden;
b.door opzegging door het lid; of
c.zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij is gekozen.

Hoofdstuk 3 Verkiezingen

O rganisati e verkiezingen
Artikel 6
De leiding van de verkiezingen van de leden van de MR berust bij de MR. De MR kan de
organisatie daarvan opdragen aan een verkiezingscommissie. De MR bepaalt de
samenstelling, werkwljze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de
wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.

t

Datum verkiezingen
Artikel 7 .

De MR bepaalt de datum van de verkiezingen, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde
van de stemming.
L.D.e MR stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personéel in kennis van d,e in het eerste lid
genoemde tijdstippen.
Z.De MR stelt het bevoegd gezag, de ouders en het.personeel in kennis van de in het eerste lid
genoemde tijdstippen. 

,

Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
Artikel B

Zlid!g-op-{9 -{4gvan de kandidaatstelling deef r,ritmakq! vaa h9_tp91.son .grg-q4gl1ltg,zijn
kiesgerechiiga-ón vàrtiiàiU"ar tot tià van dè Mn. - "r-- .' : '"r::-' , i '!. t.. ,

Bekendmaking verl<iesbare en kiesgerechtigde personen
Artikel 9

De MR stelt 2 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 pefsoneel
bekend onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de
daarvoor gestelde termijn.

Onvoldo ende kandidaten
Artikel 10
l-.lndien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels zijn in
de MR voor die geleding, vinden voor die geleding geen verkiezingen plaats en worden de
gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
Z.De MR stelt her bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten van de in het
eerste lid genoemde situatie tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.
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Verkiezingen
Artil<el 11
De verkiezingen vinden plaats bij geheime, schriftelijl<e stemming'

Sternming en volmacht
Artikel 12
1.Een kiesgerechtigtle brengt ten hnagstc Êve nvecl .ttenrtrtett uir ais er zetels eijil voar eijn

gelecling 1u""A,* m}.l.bp een kandidaat kan slechts één stem worclen uitgebr:aeh,t,

ï.gu; tLsgerealrrigd* kan bij schriÍteliike valniacht nrel overgave van riin stembiljet een

ander, dieïot dezjfde geleding behoort, zijn stern laten uirhrerrgcn.lenlciesgerechtigde kan

voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen.

Uitslag verkiezingen
Artikel 13
l.Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich

fr*Àfru*u*u**g,A, InriÍen ei: voor ile ïaalste te bezetten zelel nreet'kan'didaten zlin, die een

g-fi;]1"."ál rËàmErr *B zieh vereflS,{ he bhetr, beslís[ lussÈn henheLlot

I"nË,nl1,iêlttie uitsï,agvan rle verl<iez,ingt: 11 vast cn maakt'deze sehiÍfËêliJk bekcnd aan het

uevoega g"rug,de geledingen en de betrokl<en kandidaten.

Tussentiidse vacature
Artikel 14
rnsuv*rvar}eentuss.errtijdsevacaturewijstdeMRtoË{jpv0lge}'vanhetbetrold<enlidaande
t",r"ài*uaiuit de desbeÈr-e,ffencle geleding die blijkens de vastgestelde uitslag bedoeld in

artikel J-3, eerste lid van dit reglement, daarvoor als eerste in aanmerking komt.

lt;À*i!r,i*g geschiedt binrren ee:r rnaanil rra he! ont'sl;aatt van de vacatutr€, De MI{ doetvan

dere.aáRw$ring nrerfaeleling aan hs{ bevoegci g*z'afi, tle Seïedj,ngen erl cie be*nict*en kandidaat'

Z,lUàïs* ,uii de ;ïïdÊrs en het porsnr',eel lnincler kandidate:l zijn gestel*,da* er zefels in,cle MR

voor die geleding ziln of indier:i er geen opvolger als berloelrl in het qerste lid aanwezigis, kan

in de vacáhrr*(sjnoo.zien worden door het hauden vatl tr.rsse;ntijiÍsà verkiezingen. In dat

geval zijn de 
"itík"l"r, 

6 t/m 1.3 van dit regleme nt van overse-nkcïnstige toepassing.

Hoofdstuk4Algemene taken en bevoegdheden van de MR

Overleg met bevo egd gezag

Artihel 15
Hef bevoegcl gexag en cle MR l<omen bijeen, indie n de MR, een gelecling van de MR of lret

bevaegd gËr*? daároni oruïer opgave van redeneli verzoekt.

L,lnrïi,in àn ee d*rae de el van de lerlen rran rjs Mil en de nteerilcrheid van elke geleding riat

wensen, voert het bevoe gd gezagde in het eerste lid bedaeicle l:esprel<ing net ell<e geleding

afzonderlijk.

Overleg met interne toezi chthouder
Artil<el 16
De interne toezichthouder en de M R overleggen minimaal twee keer per jaar met elkaar en

verder zoveel als nodig.

Vertegenwoordiging MR in sollicitatiecommissie voor benoeming bestuurder

Artil<el 17
voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan in

ell< geval deel ui[mal<en



a.Een lid dat afkomstig is uit of namens her deel van de MR dat uit en door het personeelis
gekozen, en
b.Een lid dat aÍkomstig is uit of namens het deel van de MR dat uit en door de ouders is
gekozen.

Voordrachtsrecht lid Raad van Toezicht
Artikel 18
Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 17a van de Wet
op het primair onderwijs, stelt het bevoegd gezagde MR tijdig in de gelegenheid een bindende
voordracht te doen voor een lid.

Initiatiefbevoegdheid MR
Artikel 1"9

J.De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Hij is
bevoegd over deze aangelegehheden aan hetbevoegd gezagvoorstellen te doen en
standpunten kenbaar te maken.
Z.Het bevoegd gezagbrengt op deze voorstellen, binnen twee maanden een schriftelijke, met 

"redenen omklede reactie uit aan de MR. ï

3.Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bevoeg d. gezagde MR ten
minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de MR.
4.lndien twee derde deel van de leden van de MR en de meerderheid van elke geleding dat
wensen, voert het bevoegd gezag de in dit artil<el bedoelde besprekingen en overleg met elke
geleding afzonderlijk.

Algemene taken MR
Artikel20
De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling oVerleg in de school.
1.De MR waakt voorts in de school in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan

9ok gn bevordert gelijke behandeling in gelilke gevallón en in het bijzonder de geÍ;ke
beharideling van mannén en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten werknemers.
2.De MR doet aan all'e bil de school beirokkenen schriftelijk Verslag ván zijn werkzaamheden
en stelt de geledingen in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding
in het bijzonder a?.nga?.r,r m.et hem ovèrlg_C te vo_eren...

Informatie
Artikel2l
Het bevoegd gezagv'erstrekt de MR, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor
de vervulling van ziin taak redelijkerwijze nodig heeft.
L. De MR onEvangt in elk geval:

a. iaarliiks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel,
organisatorisch en onderwijskundig gebied;

b. jaarliiks voor L mei informatie over de berekening die ten grondslag ligr aan de
middelen uit 's Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoeg d gezag;

c. jaarliiks voor L juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 17L van de Wet op het
primair onderwijs;

d. de uitgangspunten die het bevoegd gezaghanteert bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden;

e. [erstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14
van de Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft
geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding
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van clat oordeel zal nemen, een en ander met inachtneming van een en ander met

inachtneming van de privacy van het personeel, ouders etr leerlingen;

f . ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogle en inhoud van de

arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de school

werkzame personen en de leden van het bevoegd gezag, waarbij inzichtelijk wordt

gemaakt met welk percentag e deze arbeídsvoorwaarrlelijke regelingen en aÍspraken

zich verhouden tot elkaar en tot die Van iret Vo.oraígaagde jaar;

g. ten minste eel1l1aal per jaar schriftetijkge-g€verls over de hoogtn en inhoud van de

arbeidsvoorwaar,delijke regelingen en afs'praken met het orgaan van de

rechtspersoon dat is belast met het toezicht op het bevoegd gezag, waarbij inzichtelijk

wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en

af,spralien zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar; en

h. aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de

samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnqn de school, het

maï'ágsmentstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde bOie id. 
.

3.Hec bevaeg4lgezag verschaft de MR de illformatie op de volgende wijze: schrlftelijk en

mondeli4g.
4.lndien het bevoeg d gezageen voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding

van deMR, biedt tret dàt voorstel gelijktijdig aan ter kennisneming aan de andere geleding van

de MR. Daarbij verstrekt het bevoegd gezag de beweegredenen van het voorstel, alsmede de

gevolgen rlis je uinverking yatï ireï vsorstel naar vcrwachting zal,hebï:en vCIo:r het personeel,

á*AuË en, ieerlingen en.van cle naar aa,trleiding daanran genon1ell tnaatregeleh.

faarverslag
Artikel22
L.De MR stelt jaarlijks een verslag vanzijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en

maakt dit bekend aan alle betrokkenen'
2.lle Mil draagt er zorg'vo,or dat het verslag ten behoeve'va|l belangstellenden op een

algenreen toegankeiiil<e plaàts op de schsol ter inzage wordt gelegd.

Openbaarheid en geheimhouding
Artil<el 23
1-,De verga4erïng van 4e M,ll is openbaar', tenzij over individuele peïson'en wordt'g,esproken, of

de aard vall een te behanrlelen aangelege nheid of zaa']t naar het oc::eLeel van een clet'cle'\ran de

leden zich daartegen verzet.
2.lndien bij een vergarlering.of een onderdeel daarvan e€n F€rsoo*lijk belang van een van de

leclen van de MR in lret geding is, l<an de MR besluirerr dat het betr:oltken lid aan die'

vergarrte r.1ng of dat ondercleel clanrv"n niet deelneemt Ds MII besluit rlan tegelijkerriid dat de

behï*cleli,ig t nn de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vei'gadering plaatsvindt.

3.De lecien van de MR zijn verplicht tot geheimhouciing van alle zaken die zii in hun

hoerlaniglei6 vernemen, ten aanzien waarvan ltet bevrregd gezag rlan wel tle MR hun

geheinrii*r-r3ing ireeft opgelegd sf waarvan zij, in verband met opgel*gde geheimhourling, het

ï.,.rror,**lijke*arakter nrseten begrijpen. Het voornemen onr geheinrholding op le legger'l

wordr zoveelmogelijk vóór de behandeling valt de b,etrokken aangelegenheid rneegedeelcl.

4.Deger,rc rlic cle geheimhourling, zoals betloeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt

*1aar.Éi; revrns mecie welhe schrifteliik ol'moncleling verstrekte gegevens onder de

gehr:i*rlcrr4irrg valleri en hnelang deze die nt te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien

ïan wi,: clr: gcheimlr.l6Í'g piet itr acht l:ehoeft te worden genomen.

s"De p-rlir:irr 
'Ërt 

gcleimhr:uding vervalt nie t cluor beëindiging van het lidmaatschap van de MR,

,r,.,t:fu',Jr,,:r. trr:irirrriigipti vatl rle [ane] van rle tretrokkene mel de school.
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Hoofdstul< 5 Bijzondere bevoegdheden MR

I nstemmingsbevoegdheid MR
Artikel 24
Het bevoegd gezagbehoeft de voorafgaande instemming van de MR voor elk door het bevoegd
gezag te nemen besluit met betrekking tot:
a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
b' vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan en het zorgplan;
c. vaststelling of wijzigÍng van een mogelijk schoolreglement;
d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van

ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onddrwijs;
e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en

welzijnsbeleid, voor zover niet behorénd tot dê bevoegdheid van de pórsoneelsgeleding;
f - de banvaa'rdingvan rnateriêle bijdragen ofgeldelijke biidrage*andeis dan d.e

ouderb-iidragc als'bedoeld in artikel i7, onÀer'duuÍ'., u"n di.t,regtërnent en nie,t gebaseerd
op de onderwijswètgeving indien'het bevoegd gezagdaarbij verplichtingen op zich neemt
waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de
activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag,
alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd;

g. de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;
h' overdracht van de school of van een onderdeel daarva,n, respectievelijk fusie van de school

met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder
begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair
onderwijs; en

i. de verzelfstandiging van een nevenvestiging of een deel van de school of nevenvestiging
dat zich op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestigÍng van die school of
nevenvestiging op grond van artikel B4a van'dê Wet op het primair onderwijs.

Adviesbevoegdheid MR
Artikel25
Het bevoegd gezag stelt de MR vooraf in de gelegenheid ailvies uit te brengen over elk door
het bevoegd gezagte nemen besluit met betrekking tot:
a. vaststèl of van d'e.hoofd liet

sfhoo t, diê
gezagten behoeve van de school uit de openba re kas zijn toegekend of van anderen zij n
ontvangen, rnet uitzondering van de middelen, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van dit
reglement;

b. beëindiging, belahgiijke inl<rimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel
B4a, eeiSte lid, van de Wet op het primair onderwijs, of uitbreiding ván de werl<zaamheden
van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging
van het beleid ter zake;

c. het aangaan,.verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een
andere instelling, dan wel vaststellin g of wijziging van het belêid ter zal<e;

d' deelneming of beêindiging van deelneming aan een onderwijsl<undig project of experiment,
dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

e. vastslelling of wijziging van het beleid met betrel<king tot ile organisatie van de school;
í. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid

voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de scÉool oí de
wijziging daarvan;

g. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
h. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur;
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i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede

vaststellin g of wiiziging van het managemen[.$t8l;l.lLlt;

j. vaststellin[ of wijziging van het beleid mer belt'e kking tot de toelating en verwijdering van

leerrlittgen;
k. vaststeiïing of wijzigiirg van het beleid met betreltleir,rg tot de toelating van studenten die

eklers in opleiding ziiil vGËr een functie in het onder:w.iis;

l. r:egeling van de vakantÍe;
m. het op::ichten van een fÊ$trale dienst;

n. nieuwbouw of belangriike verbouwing van de school;

o. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school;

p. vasrsrellin! ,f wi|?,igirrf van de wijza wáê,rop de,voqrzie ning, bedoeld in artikel 45, tweede

lid, van de wet op ïret ir,rimaít. oneler:wiisl,wordt g.e0l.gani'seerd;

q. vaststelling van àe competentieprofielen van.de'lee{an va* Raad van Toezicht en het

bestuur;
r. vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofïel, bedoeld in artikel L van de

Wet oP het PrimaÍr onderwiis'

Instemmingsbevo egdhei d perso neelsgeleding

Artikel 26 
-- ,.^l.noír* rra rrnnr n de MR datdoor

l_.1Íet p-evo agrl gez-agbeheef,t cle voorafgaande instemrnrng,va,n daï deel va.

het persÀ*àt i, ,iehoeerir, vsêr elk door het beva:egrt ge'aagÍe nemen besluit met betreklring

tot:
a. regeling van de gevolg*n voor het personeel, VAn een besluit met betrekkitrg lor een

aangelegenheidáls hJdo.eld in artikel 24, onder'i, of artikel 25, snder b, c, ri en m van

dit reglement;
b. vastsálling of wij zígingvan de samenstelling van de formatie;

. c. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het

personeél;
d. vaststelling of wij zigingvan een mogeliik werkreglement voor het personeel en van

de opzet ..r du inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene

gelding is,,v,ocr alle of,ean gehele ca'tegorie van?ei:sone elsleclen;

". 
urrtutàtlir:g of wijziging van de verlofregelÍng v:an h-et perssneel;

f. vasrstellini of wijzieing van .een.ar!lids- =el 
rusïijd*r'egeílng ltan het personeel;

g. vastsrellilr[ of wijngtng rran hel'beleid mel beti'ellkÍ$g to,f de toel<enning van

salarissenloehgeïl etr gratificaties aan het pers.onee[;

h. vastsrelling of w1jzigingvan de taalwerdeiingíe$pectieveliik de taakbelastil'rg binnen

het perso:neel, de schoolleiding daaronder niet begrepen;

i. vasrstelling of wijziging van het be-leid met betrekking tot personeelsbeoordelÍng,

functi eb eloning en functiedifferentiatie;
j. vaststelling of wilzigingvan het beleid met belrekking tot het overdragen van de

bekostiging;
k. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de

arbeidsomitandigheden, het zi ekteverzuim o f het re-integraliebeleid;

l. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het

bedrij fsnraats chaPPalijk werk;

m. vaststelli.g oí wiizigíng van een regelÍng over het verwerken van en de bescherming

van perso$nsgegevens van lret personecl;

n. vaststelllng r.riwi;ziging v;nl.een regeling inzake vonreienittgen die gericht zijn op of

geschikt zijn voor waarnenring van of controle op:t;lilwezÍghtid, gecllag of prestaties

van het Personeel;
o. vasrsrelling of wijziging van een regeting op het gebied van het bevorderingsbeleid of
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op het gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of
wijziging geen verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging

. daarvan;
p. vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve

arbeidsovereenkomst hebben gesloten, zijn overeengekomen dat die regels of de
wijziging daarvan in het overleg tussen bevoegd gezagen het personeelsdeel van de
medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht;

q. vaststelling of wijziging van de faciliteitenregeling als bedoeld in arrikel 2B van de
wef voor zover die betrekking heeft op personeel;

r. de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie; en
s. een procedure voor het omgaan mef het melden van een vermoeden van een

misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders,
voor zover deze betrekking heeft op het personeelt.

I nstemmingsb evo egdheid ou d ergele ding
Artikel2T
Het bevoegd gezagbehoeft de voorafgaande instemming van het deelvan de MR dat uit en
door de ouders is gekozen, voor elk door het bevoegd gezagte nemen besluit.met betrekking
to t:
a. regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot

een aangelegenheid als bedoeld in artikeI24, onder i, of artikel 25,.onder b, c,,d 
"n 

m,oan
dit reglement;

b. verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een
onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

c' de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of w.ijziging van de bestemming
van de middelen dle van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe
een wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk ziin ontvangen op grond van een
overeenkomst die door de ouders is aangegaan;

d. vasstelliirg of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van
de leerlingen;

e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of leetlingenstatuuq
f . de wijze waarbp.invulling wordt gegeven aan tussenschooJse opvang;
g. vaststelling van de schoolgids;
h.rvTseTëllm!-vànïè órril,iilwíjstijd; :

i. vaststellÍng of wijziging van een.regeling over het verwerken van en de bescherming van
persoonsgegevens van ouders en leerlingen;

i. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de
schoolgeldende onderwijstiid worden georganiseerd ond,er verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezagi

k. vaststàlníg ofïl;zigingvan het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie
[ussen bevoegd gezag en ouders; en

l. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand,
voor zover deze betrekking heeft op de ouders.

Toepasselijkheid biizondere bevoegdheden
Artikel2B
l-. De bevoegdheden op grond van de artikelen 24 tot en met 27 van dit reglemen! zÍjn niet
van toepassing, voor zaver:

I ArtÍkel 2 lid t Wet Huis voor klokkenluider: De werl<gever bii wie in de regel ten rninsre viiítig persorren werkzaam ziin, stelt eerr procedure
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a.de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een bij oíkrachtens wet

gegeven voorschrifu of
b.het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 3B van de Wet op het primair

onderwijs voor zovei het betrokken overleg niet besluit de aangelegenheid ter behandeling

aan het personeelsdeel van de MR over te laten'

2.De bevoegdheden van het deel van de MR d;rt uit en door het personeel is gekozen, zijn niet

van toepariing, voor zover de desbetreífende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in

een collectieve arbeidsovereenko m st'

Termiinen
Artikel29
Het bevoe gd, gezagstelt de MR of die geleding van de MR die het aangaat een termijn van 6

weken waarbinnen de MR of die geleding van de MR een schriftelijke standpunt dient uit te

brengen ov,e1d,e voorgenomen beslu.iten mgtrbe,trekking tot een aangelegenheid als bedoeld

in deà,rfikelsn ?4 tot en met27 van elit reglgme nt
1.De in het eerste lid bedoelcte termijn kan door het bevoegd gezagper geval, op gemotiveerd

verzoek van de MR dan wel die geleding van de MR die het aangaat, worden verlengd.

2.Het bevoegd gezagdeelt onverwijld schriítelijk mee of de termijn al dan niet wordt verlengd

en indien nodig voor welke termijn de verlenging geldt'

Hoofdstuh 6Inrichting en werkwiize MR

Verkiezing vo orzitter en secre ta ris
Artikel30
j,.De MR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een

secretaris.
Z,Devoorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt

de MR in rechte'

Uitsluiting van leden van de MR
Artikel3l
De leden van de MR komen de uit het lidmaatschap voorlvloeiende verplichtingen na.

i..De MR kan tot het oordeel komen, dat een lid van de MR de in het eerste lid bedoelde

verplichtingen niet nakomt, indien het betrold<en lid:

a. ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet of dit reglement;

b. de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk
karakter kent of redeliil<erwijs moer vermoeden; of

c. een ernstige belemmering vormt voor het íunctioneren van de MR.

Z.lngeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de Mf{ met een meerderheid van

ten áinste rwee derden van het aantal leden besluiten het betre fÏende lid te wijzen op zijn

verplichtingen dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de

MR.

3.lngeval va-n sen oorcieel als bedoeld in het tweede lid kan de geleding, waaruit en waardoor

het Èetroklcep lid is gekozen, met een meerderheid van ten minste twee rlerde deel besluiten

het lid van de MR uit te sluiten van de werkzaamheden van de MR voor de duur van ten

hoogste drie maanden.
+"ne Vn pleegt ingeval van het in het tweede lid brltlocldc oordeel en ingeval van een

voornemen als bedoeld in het derde lid zoveel als inoptliilt rrverleg met de gr:leding waaruit en
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waardoor het betrokken lid is gekozen, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van
gegevens,
5.Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrol<l<en lid kenbaar
gemaakt,

6'Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet *ord.n genomen, dan nadar hetbetrokken lid in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de regen hem.
ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesreld zich daartegen re verweren,
waarbij hij zich desgewenst kan doen bijstàan door eá raadsman.

Indienen agendapunten door personeel en ouders
Artikel32
Personeel en ouders mogen schrifteliik agendapun,ten iredienen. De MR kan het personeel
danwel de ouders uitnodigen voor een nidere toelic*ring op de *gunà.p,,na"n. Eun besluit
genomen op een agendapunt wordt schriftelijk mede gedeeld aan de belrokkenen.

Raadp'legeh personeel en ouders
Artikel 3,3.

De MR raadpleegt personeel en oudêrs middels enquente

Huishoudelijl< reglement
Artikel34
De MR stelt, met inachtneming van de voorschriften vah dit reglement en de wet, een
huishoudelijk reglement vast.
L; In het htrishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:

a. de taakomschrijving van de voorzitter en secreiaris;
b. de wijze van biJeenroepen van vergaderingen;
c. de wijze van opstellen van de agenda,
d. de wijze van besluitvorming;
e. het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen;
f. de wijze van verslaglegging; en
g het rooster van aftreden.

3-3iYl:::d": ::" i"t'h::1"y3:j:,: h"l'_h,:,.d.1'lk 
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het bev3egd gezag

Hoofdstuk 7 Regeling geschillen

Aansluiting geschillencommissie
Artikel35
De schoolis aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS te utrecht.

Geschillenregeling overige geschillen
Artikel 36
0p verzoek van het bevoegd gezag dan wel de MR dan wel een geleding van de MR beslist de
LCG wMS als bedoeld in artikel 36 van dit reglemenr, overeenkómsug Íet reglement van de
LCG WMS, in geschillen tussen het bevoeg d gezagen de MR dan wel dle geleding, die de
medezeggenschap als bedoeld in de WmJbetreffen en waarvoor de wet niet in een
geschillenregeling voorziet. De uitspraak van de commissie is bindend.

Hoofdstul< B Optreden namens het bevoegd gezag

Overleg nanlens bevoegd gezag
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Artikel 3 7
Een door het bevoeg d gezagaan te wijzen persoon voert namens het bevoegd gezag het

overleg, als bedoeld in dit reglement, met de MR.

Z.Op verzoek van de MR voert het bevoegd gezag in bijzondere gevallen zelf de besprekingen

met de MR.

Hoofdstuk 9 Overige bePalingen

Voorzieuingen en kosten MR

Artikel 3B
L.Het bevoegd gezagstaat de MR het gebruik toe van de voorzieningen, waarover het kan

beschikl<en en die de MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

2.De kosren die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de MR,

scholingskosten daaronder begrepen, komen ten Iaste van het bevoegd gezag.

3.De redelijkerwijs noodzakelijke kosten van het raadplegen van een deskundige en van het

voeren van rechtsgedingen door de MR komen slechts ten laste van het bevoegd gezag indien

het bevoeg d gezagvooraf in kennis is gesteld van de te maken kosten.

4.Het bevoegd gezagstemt in overeenstemming met de MR de kosten die de MR in enig jaar

zal maken, vast op een bepaald bedrag dat de MR naar eigen inzicht kan besteden. Kosten

waardoor het hier bedoelde bedrag zou overschrijden, komen slechts ten laste van

het bevoeg d gezagvoor zover het bevoegd gezag in het dragen daarvan uitdrukkelijl<
toestemming heeft verleend.

5,De invulling van de regeling van faciliteiten in tijd voor personeel, de eventuele

vacatievergoeding aan ouders en de kosten voor administratieve ondersteuning, worden

vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut'

Rechtsbescherming
Artikel 39
Het bevoeg d gezagdraagt er zorgvoor dat de personen die staan ofgestaan hebben op een

lijst van kandidaat gestelde personen als bedoeld in artikel 9 van dit reglement, alsmede de

leden en de gewezen leden van de MR niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun

positie met betrekking tot de school.

Wijziging reglement
Artikel40
Het bevoeg d, gezaglegt elke wijzígingvan dit reglement als voorstel voor aan de MR en stelt

het gewijzigde reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde

voorstel de instemming van ten minste twee derde deel van het aantal Ieden van de MR heeft

verworven.

Ci teertitel en inwerkingtreding
Artikel 4-1

Dit reglement kan worden aangehaald als: Medezeggenschapsreglement van de

medeàeggenschapsraad van de Stichting Algemene Hindoe 0nderwijs te Den Haag

Dit r-eglement treedt in werking met ingang van """"'-03-2AI9
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Ondertekening
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Namens het medezeggenschapsorgaan:

Mevr. S, Kanhai-Soekhoe, vo

."........-03-2019, te Den H,aag

Mevr. A. Nandpersad,

.,.....,..03-2019, te Dèri f,Iaag
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