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Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar 
Onderwijs  Rotterdam (BOOR)  

 

Preambule 
Het bestuur van het openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR), bevoegd gezag van de 

openbare scholen in Rotterdam, en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden 

(gmr’s) van de openbare scholen in Rotterdam hebben overlegd over de werking van 

de medezeggenschap binnen het openbaar onderwijs in Rotterdam, zoals dit wettelijk 

is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Ze hebben daarbij hun 

verwachtingen uitgesproken over de mogelijkheden die deze wet biedt ter versterking 

van de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in 

en rond de school en de stichting BOOR in zijn geheel, die van belang zijn voor 

ouders, leerlingen en personeelsleden. 

Het bestuur en de gmr leggen in dit statuut hun visie op de medezeggenschap vast en 

maken concrete afspraken over de communicatie over en weer en de 

informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen. Deze visie is mede 

bepaald door de adviezen die door de commissie Governance Openbaar Onderwijs (de 

‘commissie Cohen’) met betrekking tot medezeggenschap zijn gegeven en door de 

codes ‘Goed Bestuur’ van PO- en VO-raad.  

Wij willen medezeggenschap binnen BOOR volwaardig inhoud geven, zowel op 

schoolniveau als op bestuursniveau, waarbij de medezeggenschapsrechten de 

verantwoordelijkheden van bestuur en management volgen. 

 

 

Medezeggenschap is betrokkenheid 

Onze gezamenlijke visie laat zien dat het goed functioneren van medezeggenschap 

een kenmerk van onze organisatie is. Dat mogen geen loze woorden zijn. Het goed 

functioneren van medezeggenschap vraagt om betrokkenheid, inzet en vaardigheden 

van een ieder die in die medezeggenschap een rol vervult. Een serieuze benadering 

door het bevoegd gezag en een goede faciliteitenregeling zijn daarvoor een 

voorwaarde. Wij willen investeren in de werving, opleiding en ondersteuning van de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. 

Medezeggenschap van leerlingen, ouders en personeel is er binnen BOOR niet omdat 

het moet, maar omdat we er met elkaar van overtuigd zijn dat de bijdrage van alle 

betrokkenen aan de totstandkoming van beleid kwaliteit toevoegt aan het onderwijs op 

onze scholen. Dat past uitstekend in de missie van BOOR, die inhoudt dat 

kwaliteitsonderwijs wordt gegeven aan de kinderen in deze stad: onderwijs gebaseerd 

op de menselijke waardigheid en de vrijheden van de Universele verklaring van de 

rechten van de mens en het Verdrag inzake de rechten van het kind. De scholen 

borgen zo goed mogelijk de rechten van kinderen in het onderwijs en in hun 

organisatie en zij toetsen hun leerlingenstatuten en/of schoolregels aan deze rechten 

en de vermelde kernwaarden.  
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Tegenover rechten staan ook plichten. Rechten kunnen immers alleen gedijen als 

leerlingen en hun ouders zelf ook verantwoordelijkheid voor deze waarden tonen. 

Daarom werken scholen bij aanmeldingen met een overeenkomst waarbij rechten en 

plichten van school, leerling en ouders zijn vastgelegd. Een recht is bijvoorbeeld 

deelnemen aan de medezeggenschapsraad en leerlingenraad. Scholen moedigen 

deze vorm van actief en democratisch burgerschap aan.  

 

 

Medezeggenschap is informatie 

In wet en reglement staat het recht van de mr op informatie beschreven. Dit recht 

brengt een informatieplicht mee voor het bevoegd gezag. Als het bevoegd gezag zich 

niet aan die plicht houdt, kan een mr geen besluiten nemen. Het bevoegd gezag moet 

zich realiseren dat alleen het voorleggen van een voorgenomen besluit onvoldoende is 

om het een mr mogelijk te maken een goed onderbouwd advies uit te brengen, dan wel 

instemming te geven of te onthouden.  

 

In Artikel 8 van de Wms gaat  het over het algemeen informatierecht van de 

medezeggenschapsraad.  

 

Uitgangspunt voor de informatieverstrekking aan en door de medezeggenschapsraden 

binnen BOOR is: zorg voor maximale transparantie!  

Wij sturen elkaar alle informatie die een rol heeft gespeeld bij de besluitvorming in het 

bestuur, het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. 

Deze informatie wordt op zodanige wijze geven dat ze voor een ieder te begrijpen zijn. 

Dat vraagt om begrijpelijke taal, geen gebruik van afkortingen of anders een 

afkortingenlijst en een leeswijzer met uitleg over de voorliggende stukken. 

Als het gaat om informatie is er een partij die de informatie geeft en een die de 

informatie ontvangt. Het is van belang dat gever en ontvanger zich realiseren hoe het 

verstrekken van informatie plaatsvindt en daar afspraken over maken. Dat komt neer 

op het beantwoorden van de vraag wat aan wie, wanneer en in welke vorm. Het 

bevoegd gezag moet gevraagd, maar ook uit eigen beweging, tijdig alle informatie 

geven die de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden nodig hebben voor het 

vervullen van hun taak. Bij de afspraken over het verstrekken van informatie moet het 

dan ook rekening houden met de tijd die het kost om deze informatie te verspreiden en 

de tijd die mr-leden nodig hebben om deze informatie tot zich te nemen.  

In dit statuut is ook beschreven hoe de medezeggenschapsorganen elkaar en hun 

achterbannen informatie verstrekken over hun activiteiten. 

 

 

Medezeggenschap is communicatie! 

In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) wordt opvallend veel voorgeschreven 

over communicatie, niet alleen die in de school, maar ook de communicatie tussen de 

geledingen en hun vertegenwoordigers in de MR. Blijkbaar is de opvatting van de 

wetgever dat in de sector onderwijs communicatie een essentiële factor is in het 
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functioneren van medezeggenschap. Vanwege de bijzondere positie van ouders, en in 

het voortgezet onderwijs ook de leerlingen, valt daar veel voor te zeggen. Zo lezen we 

in artikel 7 lid 1: ‘De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en 

onderling overleg in de school.’ En vervolgens in lid 3: ‘De medezeggenschapsraad 

doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en 

stelt de geledingen en de eventuele raden, bedoeld in artikel 20 (deel-, groeps-, thema- 

of bovenbestuurlijke medezeggenschapsraden), in de gelegenheid over 

aangelegenheden die de betrokken geleding of raden in het bijzonder aangaan, met 

hem overleg te voeren.’  

Tot slot, in artikel 24 lid 1 onder i, wordt nog bepaald dat in het 

medezeggenschapsreglement moet worden opgenomen ‘in welke gevallen en op 

welke wijze de medezeggenschapsraad alle bij de school betrokkenen betrekt bij de 

werkzaamheden van de medezeggenschapsraad.’ 

 

Ook voor het bevoegd gezag is het belangrijk goede communicatie te onderhouden 

met personeel, ouders en leerlingen. De commissie Governance Openbaar Onderwijs 

adviseert de relatie met de onderwijspraktijk actief te onderhouden, ook buiten de lijnen 

van de medezeggenschapsorganen. In het strategisch beleidsplan ‘Het kind voorop’, 

wordt aangekondigd dat het bestuur gebruik zal maken van adviesraden van 

leerlingen, ouders en medewerkers. Ook vertegenwoordigers uit de maatschappelijke 

omgeving van onze scholen zullen over het onderwijs op onze scholen bevraagd 

worden. Dit alles niet alleen ter inspiratie voor het (strategisch) beleid, maar ook om 

voortdurend gezamenlijk te toetsen of ons denken, doen en communiceren zich nog 

steeds permanent richt op de talentontwikkeling van leerlingen. En om de vraag 

beantwoord te krijgen of dit proces voldoende blijvend gefaciliteerd en bevorderd 

wordt. Om verwarring te voorkomen zal in dit verband niet meer over adviesraden, 

maar over klankbordgroepen worden gesproken. 

  

Tot slot is in het statuut vastgelegd op welke wijze de facilitering van leerlingen, ouders 

en personeel, die deelnemen in medezeggenschapsorganen, is geregeld. 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

a.      wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stbl 2006, 658); 

b.      bevoegd gezag: stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR); 

c.      gmr: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;   

d.      MR: de medezeggenschapsraad van een school; 

e.      scholen: de onder het bevoegd gezag staande scholen; 

f.       leerlingen: de leerlingen van de scholen, in de zin van de Wet op de 
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expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet 

onderwijs; 

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

h.      personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden  

tewerkgesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is 

op de scholen;  

i.       geleding: een afzonderlijke groep van medezeggenschapsraadleden, als 

         bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet;  

j.      themaraad: een themaraad als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de wet; 

k.      deelraad: een deelraad als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet; en 

l.       statuut: dit medezeggenschapsstatuut. 

 

 

Artikel 2 Aard en werkingsduur 

 

1.    Het statuut treedt in werking op 1 augustus 2014 en heeft een werkingsduur  

van twee jaar.  

2.    Drie maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen treden 

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en het bevoegd gezag in 

overleg over het evalueren, actualiseren en bijstellen van het statuut.  

  Bevoegd gezag en gmr kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut 

  ongeacht het verloop van genoemde termijn.  

3.      Een voorstel van het bevoegd gezag tot wijziging van het statuut behoeft de 

instemming van twee derde meerderheid van de leden van de afzonderlijke 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.  

 

 

Hoofdstuk 2  Inrichting van de medezeggenschap 

 

 

Artikel 3  Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad 

 

1. Aan de scholen is een gmr verbonden. 

2. Bij stichting BOOR is per sector, po, vo en so/vso, één gmr ingesteld.  

De gmr’s leggen in hun eigen reglement aantal, zittingsduur en wijze van 

verkiezing van de leden van de raad vast. 

3. Het gmr-reglement bepaalt de bevoegdheden van de gmr. 

4. Namens het bevoegd gezag voert een van de leden van het college van 

bestuur het overleg met de gmr of met een geleding van de gmr.  

 

 

Artikel 3.1 Medezeggenschapsraad 

 

1. Aan elke school met een brinnummer is een medezeggenschapsraad 

verbonden. 

2. De mr’s leggen in hun eigen reglement aantal, zittingsduur en wijze van 
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verkiezing van de leden van de raad vast. 

3. Het mr-reglement bepaalt de bevoegdheden van de mr. 

4. Namens het bevoegd gezag voert de directeur van de school het overleg met 

de mr of met een geleding van de mr. 

 

 

Artikel 3.2 Themaraad gmr (nader in te vullen, wanneer deze wordt ingesteld) 

 

Artikel 3.3 Themaraad verbonden aan een mr (nader in te vullen, wanneer 

deze wordt ingesteld) 

Artikel 3.4 Deelraad verbonden aan een mr (nader in te vullen, wanneer deze 

wordt ingesteld) 

 

Artikel 3.5 Groepsmedezeggenschapsraad (nader in te vullen, wanneer deze 

wordt ingesteld) 

 

Artikel 3.6 Bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad (nader in te vullen,  

  wanneer deze wordt ingesteld) 

 

Artikel 3.7 Ondersteuningsplanraad 

 

BOOR streeft naar een goede vertegenwoordiging van personeel, ouders en  

leerlingen in de ondersteuningsplanraden van de samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs. 

 

 

Hoofdstuk 3  Informatievoorziening 

Artikel 4 Informatievoorziening door het bevoegd gezag 

1. Het bevoegd gezag verstrekt de gmr, de mr, de raden als bedoeld in 

hoofdstuk 2 van het statuut, dan wel de geledingen, al dan niet gevraagd, tijdig 

en op een toegankelijke wijze, de informatie die ieder van hen voor de 

vervulling van hun taken nodig hebben. 

Onder ‘tijdig’ wordt verstaan: vanaf de beginfase van de beleidsontwikkeling, en 

in ieder geval op een zodanig tijdstip dat de gmr, mr, de geledingen en de raden 

als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut, de informatie bij de uitoefening van 

hun taken kunnen betrekken, en zo nodig, deskundigen kunnen raadplegen.  

Onder ‘op een toegankelijke wijze’ wordt verstaan: op een wijze waardoor de 

informatie begrijpelijk, relevant en helder is voor de gmr, mr, de geledingen en 

de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut. 

Tot de informatie als bedoeld in lid 1 behoort in ieder geval:  

a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel,  

organisatorisch en onderwijskundig gebied; 
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b.  jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de 

middelen uit ‘s Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag; 

c.  jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 157 van de Wet op de 

expertisecentra, in artikel 171 van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 

106, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

d.  de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn 

bevoegdheden; 

e.  terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in 

artikel 23 van de Wet op de expertisecentra, in artikel 14 van de Wet op het 

primair onderwijs en in artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs, 

waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de 

eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel 

zal nemen, een en ander met inachtneming van de regelingen met betrekking 

tot de privacy van het personeel, de ouders en de leerlingen, bedoeld in de 

artikelen 12, eerste lid, onderdeel m, 13, onderdeel i en 14, tweede lid, 

onderdeel f en derde lid, onderdeel d van de wet; 

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

arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de scholen 

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

wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en 

afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar; 

g.  ten minste eenmaal per jaar gegevens over de hoogte en inhoud van de 

arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken 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 afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het 

voorafgaande jaar; 

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

samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de scholen, het 

managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid; en 

i.  (alleen in het voortgezet onderwijs) jaarlijks na afloop van het schooljaar doch 

uiterlijk 1 oktober daaropvolgend gegevens over het aantal daadwerkelijk 

verzorgde uren van een op de school verzorgd onderwijsprogramma als 

bedoeld in artikel 6g van de Wet op het voortgezet onderwijs. 

3. Het bevoegd gezag stelt deze informatie zo mogelijk langs digitale weg, ter 

beschikking aan de gmr en mr. 

4. Alle verkregen informatie is in principe openbaar. 

5. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan 

een geleding van de gmr of mr, biedt het bevoegd gezag dat voorstel gelijktijdig 

ter kennisneming aan de andere geleding van de gmr of mr aan. 
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Artikel 5 Informatieverstrekking betrokkenen 

  

1. De gmr, de mr en de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut, doen 

aan alle bij de scholen betrokkenen gevraagd en ongevraagd verslag over hun 

activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met ieder van hen 

overleg te voeren. 

2. De vergaderingen van de gmr, de mr, en de raden als bedoeld in hoofdstuk 2  

 van het statuut, dan wel van de geledingen, zijn in principe openbaar. 

3. Alle informatie wordt in principe waar mogelijk langs digitale weg verstrekt.  

 

Artikel 6 Onderlinge informatieverstrekking  

 

1. De gmr, mr, hun geledingen en de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het 

statuut, doen aan elkaar gevraagd en ongevraagd verslag over hun activiteiten 

en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met ieder van hen overleg te 

voeren. 

2. Alle informatie wordt in principe waar mogelijk langs digitale weg verstrekt.  

 

Hoofdstuk 4  Faciliteiten 

Artikel 7 Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling  

 

1. Het bevoegd gezag staat aan ouders, leerlingen en personeelsleden, die 

deelnemen in de gmr, mr, de geledingen en de raden als bedoeld in hoofdstuk 

2 van dit statuut, het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bevoegd 

gezag kan beschikken en die zij voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs 

nodig hebben. 

2.      De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden ontvangen op basis van 

      een begroting een budget voor het werk van de medezeggenschapsraad,  

      daaronder begrepen scholingskosten en kosten voor inhuur van deskundigen.   

      Over deze begroting voert de raad overleg met (de vertegenwoordiger van)  

     het bevoegd gezag. Dit overleg moet leiden tot wederzijdse instemming over  

      de hoogte van het budget. 

3. Het  is aan de scholen om voor de ouders en leerlingen in de mr een 

vacatieregeling te maken. In de gmr kunnen ouders en leerlingen, indien zij 

dit wensen een vergoeding ontvangen van € 40,00 per vergadering. Indien 

een ouder of leerling voorzitter of secretaris van een gmr is, kan deze een 

vergoeding voor agenda- of vooroverleg  van € 25,00 ontvangen. 

4.       Personeelsleden in mr en gmr ontvangen conform het bepaalde in de 

onderwijs-cao’s in hun jaartaak uren voor het werk in de 

medezeggenschapsraad. 

Dit houdt in dat op een school voor voortgezet onderwijs het aantal uren wordt 

vastgesteld op 100 klokuren per jaar voor een lid van de pmr, respectievelijk 

160 uur voor een lid van de pmr die tevens lid is van de gmr. Indien de 

voorzitter van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad een 
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personeelslid is, wordt voor deze 150 klokuren extra beschikbaar gesteld. Voor 

de secretaris en de vice-voorzitter, indien zij personeelslid zijn, wordt voor ieder 

50 klokuren extra ter beschikking gesteld. Dit alles is conform de cao-vo. 

 

De cao-po stelt voor medezeggenschapswerk minder uren beschikbaar, 

daarom ontvangen personeelsleden in de GMR-po en -so/vso niet dezelfde 

hoeveelheid uren als hun collega’s in de GMR-vo. 

Op een school voor (speciaal) basisonderwijs en op een school voor speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs houdt dit in dat het aantal uren wordt 

vastgesteld op 60 klokuren per jaar voor een lid van de pmr, dit is conform de 

cao-po. 

De volgende faciliteiten komen boven de afspraken uit de cao-po. 

Indien een lid van de pmr tevens lid is van de gmr wordt 120 klokuren 

beschikbaar gesteld.  

Indien de voorzitter van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een 

personeelslid is, wordt voor deze 150 klokuren extra beschikbaar gesteld. Voor 

de secretaris en de vice-voorzitter, indien zij personeelslid zijn, wordt voor ieder 

50 klokuren extra ter beschikking gesteld.  

 

 MR  GMR-

lid 

MR + 

GMR 

(MR +) GMR + 

voorzitter 

(MR +) GMR + 

secretaris / 

vicevoorzitter 

Voortgezet 

(volgens cao) 

100 100 160 (160 +) 100 + 

150 = (310) 

250 

(160 +) 100 + 

50 = (210) 150 

Primair (bao+so) 

 

60 

(cao) 

100 

(BOOR) 

120 (120 +) 100 + 

150 = (270) 

250 

(120 +) 100 + 

50 = (170) 150 

 

Conform de afspraken uit het verleden worden de uren van een voorzitter en 

secretaris van een gmr, indien afkomstig uit de personeelsgeleding, 

toegevoegd aan het budget van de gmr en uitbetaald aan de school waar het 

betreffende personeelslid werkzaam is. 

In het primair onderwijs geldt deze regeling ook voor alle leden van de 

personeelsgeleding van de gmr. 

Dit betekent dat alle scholen bijdragen aan de faciliteiten van de GMR.  

De kosten van deze bovenschoolse faciliteiten worden per sector verrekend.  

5. Het bevoegd gezag vergoedt de kosten van een ambtelijk secretaris voor de  

administratieve ondersteuning van de gmr’s in een omvang van 0,5 fte, dat wil 

zeggen voor twintig uur per week. 

Ook deze kosten van bovenschoolse faciliteiten worden per sector verrekend.  

6. Op het verzoek van de gmr, mr, de geledingen dan wel de raden als bedoeld in 

hoofdstuk 2 van dit statuut vergoedt het bevoegd gezag de redelijkerwijs 

noodzakelijke kosten van het voeren van rechtsgedingen. De gmr, mr dan wel 

de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van dit statuut kunnen het bevoegd gezag 

verzoeken deze kosten rechtstreeks aan de deskundige of andere derde partij 
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te betalen. In dit laatste geval voldoet het bevoegd gezag terstond aan dat 

verzoek. 

7. De gmr, de mr en de geledingen en de raden stellen het bevoegd gezag  

 vooraf in kennis van de kosten van het voeren van een rechtsgeding, zoals  

          bedoeld in lid 6, en stellen in gezamenlijk overleg noodzakelijkheid en 

          redelijkheid van deze kosten vast. 

 

 

 


