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Statuut medezeggenschap voor  
Conexus 

 
 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
 

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

b. bevoegd gezag: College van Bestuur Conexus  

c. GMR: de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

d. MR: de MedezeggenschapsRaad 

e. organisatie: de gehele onderwijsinstelling (bestuur, directie en scholen) 

f. geleding: de gezamenlijke leden in de GMR, behorende tot de groep 

        personeel of de groep ouders. Oudergeleding: de leden van de GMR 

 behorende tot de groep ouders. Personeelsgeleding: de leden van de GMR 

 behorende tot de groep personeel. 

g. statuut: het medezeggenschapsstatuut. 
 

Artikel 2 Aard en werkingsduur 

1. Het statuut treedt in werking op 21 juni 2017 en heeft een werkingsduur van drie 

jaar.  

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

GMR en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en 

bijstellen van het statuut.  

3. Bevoegd gezag en GMR kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut 

ongeacht het verloop van genoemde termijn.  

4. Een voorstel van het bevoegd gezag tot wijziging van het statuut behoeft de 
instemming van tweederde meerderheid van de leden van de GMR.  

Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap 

 

Artikel 3.1 Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad 

 

1. Er is een GMR ingesteld. 

2. De GMR bestaat uit: maximaal zes leden gekozen door de personeelsgeledingen 

van de MR-en medezeggenschapsraden van de onder het bestuur staande 

scholen en maximaal zes leden gekozen door de oudergeledingen van de MR-en 

van de onder het bestuur staande scholen. Het aantal leden in de 

personeelsgeleding is gelijk aan het aantal leden in de oudergeleding. 

3. Een lid van het bevoegd gezag voert besprekingen met de voorzitter van de GMR 

of met een geleding van de GMR. De directie voert besprekingen met de MR of 

met een geleding van de MR. De verkiezing van de leden van de oudergeleding 

dan wel de personeelsgeleding vindt plaats overeenkomstig het 

medezeggenschapsreglement van de GMR. 



 

Panovenlaan 1 | 6525 DZ | Nijmegen 
                        T 024 373 39 60 | F 024 675 30 69 | E info@conexus.nu | I  www.conexus.nu 
 

 
 

2 

 

Artikel 3.2  Medezeggenschapsraad 

 

1. Aan elke school met een BRIN-nummer is een MR verbonden. 

2. Deze raad wordt rechtstreeks uit en door de geledingen van de 

 desbetreffende school gekozen. 

3. Het reglement van de raad bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden. 

 

Hoofdstuk 3 Informatievoorziening 

Artikel 4 Informatie van het bevoegd gezag aan de (G)MR en de geledingen 

1. Het bevoegd gezag stelt, gevraagd en ongevraagd, de informatie die) de GMR 

nodig heeft voor het uitoefenen van de taken, tijdig en op een toegankelijke wijze 

beschikbaar. Onder  ‘tijdig’ wordt verstaan: vanaf de beginfase van de 

beleidsontwikkeling, en in ieder geval op een zodanig tijdstip dat de GMR de 

informatie bij de uitoefening van zijn taken betrekken, en zo nodig deskundigen 

kan raadplegen. Onder ‘op een toegankelijke wijze’ wordt verstaan: op een wijze 

waardoor de informatie begrijpelijk, relevant en helder is voor de GMR bij de 

uitoefening van zijn taken. 

2. Het bevoegd gezag stelt de in het voorgaande lid bedoelde informatie in ieder 

geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens langs digitale weg, ter beschikking. 

3. De informatie wordt op een zodanig tijdstip verstrekt, dat alle leden van  

de (G)MR een redelijke tijd voor de vergadering kennis kunnen nemen van de 

stukken, en zonodig deskundigen kunnen raadplegen. 

4. Indien een voorstel voor advies of instemming aan een geleding van de (G)MR 

wordt voorgelegd, wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere 
geleding van de GMR aangeboden.  

Artikel 5 Wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft 

1.     Het bevoegd gezag stelt de in het voorgaande artikel bedoelde informatie 

        in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens langs digitale weg, ter  

        beschikking aan de (G)MR.  
2.     Alle verkregen informatie is in principe openbaar. 

Artikel 6 Wijze waarop de (G)MR informatie verstrekt en ontvangt 

 

1. De GMR en zijn geledingen informeren de MR’en na de vergadering over hetgeen 

er is besproken in de GMR of in het overleg met het bevoegd gezag, waarbij het 

streven is om dit binnen tien werkdagen te doen. 

2. De ambtelijk secretaris van de GMR informeert de overige leden over alle 

binnengekomen brieven en reacties, en beslist in overleg met de voorzitter of een 

reactie moet worden gegeven. 

3. De vergaderingen van de (G)MR zijn in principe openbaar. 

4. De GMR, MR, hun geledingen en de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het 

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

activiteiten. 
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5. Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt, waar mogelijk en wenselijk 

eveneens langs digitale weg. 

 

Artikel 7 Bijeenkomsten GMR – MR’en 

 

1. De GMR organiseert elk schooljaar tenminste twee bijeenkomsten met de MR’en 

van de scholen. 

2. Elke MR kan de GMR verzoeken een bepaald onderwerp voor deze bijeenkomsten 

te agenderen. 

 

Hoofdstuk 4 Faciliteiten 

Artikel 8 Faciliteiten afgesproken in onderling overleg  

1. De (G)MR kan gebruik maken van voorzieningen waarover het bevoegd  

gezag beschikt en die de (G)MR redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling  

van zijn taak. 

2. De kosten voor de medezeggenschapsactiviteiten met inbegrip van bijwonen  

van vergaderingen van de (G)MR zelf, worden gedragen door het bevoegd  

gezag. Onder deze activiteiten worden mede begrepen: 

            -  scholing van de leden van de (G)MR  

            -  het inhuren van deskundigen 

            -  het voeren van rechtsgedingen 

            -  het informeren en raadplegen van de achterban  

Voorwaarde is, dat het bevoegd gezag vooraf in kennis wordt gesteld van 

het activiteitenplan of het concrete voornemen van de GMR. 

3. Op het schriftelijk verzoek van ouders en personeelsleden, die deelnemen in de 

(G)MR, de geledingen dan wel de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het 

statuut vergoedt het bevoegd gezag terstond de redelijkerwijs noodzakelijke 

kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van 

rechtsgedingen. De (G)MR, de geledingen dan wel de raden als bedoeld in 

hoofdstuk 2 van het statuut kan het bevoegd gezag verzoeken deze kosten 

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


