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Paragraaf 1: algemeen 
 

Artikel 1: begripsbepalingen 

 

 Dit reglement verstaat onder: 

wet a. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (WMS); 

bevoegd 

gezag 

b. bevoegd gezag: het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk 

Basisonderwijs te Leeuwarden e.o.; 

medezeggen-

schapsraad 

c. raad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet; 

school d. school: Maximaschool te Leeuwarden (27NL); 

leerlingen e. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het Primair onderwijs; 

ouders f. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen; 

schoolleiding g. schoolleiding: de directeur, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, en de 

onderwijscoördinator, die in dienstverband dan wel anderszins door het bevoegd 

gezag gemandateerd werkzaam zijn aan de school; 

personeel h. 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 

de school; 

geleding i. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid 

van de wet; 

organisaties j. organisaties: verenigingen van personeel, ouders, die tot de betreffende 

geleding behorende verkiesbare personen onder hun leden tellen. 

 

 
Paragraaf 2: de medezeggenschapsraad 
 

Artikel 2: medezeggenschapsraad 

 

 Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt 

rechtstreeks door en uit de geledingen gekozen volgens de bepalingen van dit 

reglement. 

 

Artikel 3: omvang en samenstelling medezeggenschapsraad 

 

aantal leden De raad bestaat uit zes leden van wie  

drie leden door en uit het personeel worden gekozen;  

drie leden door en uit de ouders worden gekozen. 

 

Artikel 4: onverenigbaarheden 

 

uitsluitingen 1. Geen lid van de raad kunnen zijn degenen die deel uitmaken van het bevoegd 

gezag of de Raad van Toezicht van de vereniging. 

 2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te 

treden in besprekingen met de raad kan niet tevens lid zijn van de raad. 

 3 Een personeelslid dat tevens ouder is kan geen deel uitmaken van de 

oudergeleding van de raad. 
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Artikel 5: zittingsduur 

 

zittingsduur 1. Een lid van de raad heeft zitting voor een periode van drie jaar.  

 2. Een lid van de raad treedt na zijn zittingsperiode af en is, behoudens het 

gestelde in het volgende lid, terstond herkiesbaar. 

 3. Een lid van de raad kan ten hoogste twee maal achtereen gekozen worden en 

kan ten hoogste zeven jaren onafgebroken deel uitmaken van de raad. Na een 

onderbreking van minimaal een jaar is betrokkene weer herkiesbaar. 

 4. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of 

verkozen, treedt af op het tijdstip dat degene in wiens plaats hij is aangewezen 

of verkozen, zou moeten aftreden. 

 5. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de raad: 

-door overlijden; 

-door opzegging door het lid; 

-zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor het 

is gekozen; 

-door ondercuratelestelling. 

 6. Indien in de verkiezingen blijkt dat geen kandidaten zich hebben aangemeld, 

mag een lid na 3 of 6 jaar zitting zijn lidmaatschap verlengen met ten hoogste 

een jaar. Maximale zittingsduur is te allen tijde 7 jaar. 

 
Paragraaf 3: de verkiezing 
 

Artikel 6: organisatie verkiezingen 

 

leiding en 

organisatie 

verkiezingen 

De leiding van de verkiezing van de leden van de raad berust bij de raad. De 

organisatie daarvan kan de raad opdragen aan een verkiezingscommissie. De 

raad bepaalt de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de 

verkiezingscommissie. 

 

Artikel 7: datum verkiezingen 

 

datum 

verkiezingen 

1. De raad bepaalt - na overleg met het bevoegd gezag - de datum van de 

verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. 

 2. De raad stelt het bevoegd gezag en de betrokken geleding(en) in kennis van 

de in het eerste lid genoemde tijdstippen. 

 

Artikel 8: verkiesbare en kiesgerechtigde personen 

 

actief en 

passief 

kiesrecht 

1. Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of 

ouder, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de personeelsgeleding, van 

de oudergeleding van de raad. 

 2. Ouders van leerlingen die tot de school zijn toegelaten met toepassing van 

artikel 58, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs kunnen slechts kandidaat 

worden gesteld voor verkiezing tot lid van de raad, indien zij schriftelijk hebben 

verklaard de grondslag en de doelstelling van de school te respecteren. 

 3. De voorwaarde, bedoeld in het tweede lid, kan slechts worden toegepast, indien 

zij door of namens het bevoegd gezag voorafgaand aan de toelating aan de 

betrokkenen bekend is gemaakt. 
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Artikel 9: bekendmaking verkiesbare personen 

 

kieslijst De raad stelt twee maanden voor de verkiezingen een lijst vast van de personen 

die verkiesbaar zijn. Deze lijst wordt aan de geledingen bekend gemaakt onder 

vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de 

daarvoor gestelde termijn. 

 

Artikel 10: onvoldoende kandidaten 

 

 Indien uit een geleding niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de raad 

voor die geleding zijn, vindt voor die geleding geen verkiezing plaats en worden 

de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. De raad stelt het bevoegd 

gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten daarvan tijdig vóór de 

verkiezingsdatum in kennis. 

 

Artikel 11: verkiezing 

 

stemming 1. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. 

stembiljet 2. Uiterlijk één week voor de datum van de verkiezingen zendt de raad aan de 

kiesgerechtigden een gewaarmerkt stembiljet dat de namen van de kandidaten 

uit de geleding van de kiesgerechtigden bevat. 

 

Artikel 12: stemming en volmacht 

 

stem-

procedure 

1. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels 

voor zijn geleding in de raad zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem 

worden uitgebracht. 

volmacht 2. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn 

stembiljet een ander, die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten 

uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere 

kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen. 

 

Artikel 13: uitslag verkiezingen 

 

uitslag 

verkiezingen 

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 uitslag van de verkiezingen wordt door de raad vastgesteld en schriftelijk 

bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken 

kandidaten. 

 

Artikel 14: tussentijdse vacature 

 

tussentijdse 

vacatures 

1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de raad tot opvolger van het 

betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de 

vastgestelde  uitslag, bedoeld in artikel 13, tweede lid, daarvoor als eerste in 

aanmerking komt. 
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 2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. 

De raad doet van deze aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de 

geledingen en de betrokken kandidaat. 

 3. Indien uit een geleding minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de raad 

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 

overeenkomstige toepassing. 

 

 

Paragraaf 4: algemene taken en  bevoegdheden van de 
medezeggenschapsraad 
 

Artikel 15: overleg met bevoegd gezag 

 

overleg 

bevoegd 

gezag – MR 

1. Het bevoegd gezag en de raad komen bijeen, indien daarom onder opgave 

van redenen wordt verzocht door de raad, een geleding van de raad of het 

bevoegd gezag, maar ten minste 2 keer per jaar. 

overleg 

bevoegd 

gezag – 

geleding 

2. Indien twee derden van de leden van de raad dat wensen, voert het bevoegd 

gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding afzonderlijk. 

 

Artikel 16 Initiatiefbevoegdheid medezeggenschapsraad 

 

initiatiefrecht 

MR 

1. De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school 

betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag 

voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het bevoegd gezag stelt 

de raad in de gelegenheid deze voorstellen met hem te bespreken. 

 2. Indien twee derden van de leden van de raad dat wensen, voert het bevoegd 

gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding afzonderlijk. 

 

Artikel 17: openheid, onderling overleg en gelijke behandeling 

 

openheid/ 

onderling 

overleg 

1. De raad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. 

discriminatie/ 

gelijke 

behandeling 

2. De raad waakt voorts 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 en de inschakeling 

van gehandicapten en allochtone werknemers. 

verslag 

werkzaam-

heden 

3. De raad doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn 

werkzaamheden en stelt de geledingen in de gelegenheid om over 

aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan met hem 

overleg te voeren. 

 


