2020 Medezeggenschapsreglement Varietas
Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) dienen onderwijsorganisaties op grond van artikel 23,
24 en 26 een medezeggenschapsreglement vast te stellen.
MR-en stellen normaalgesproken een eigen reglement vast. Indien de MR van een school van Varietas geen
eigen MR-reglement heeft vastgesteld, geldt voor die MR dit medezeggenschapsreglement.
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Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit reglement verstaat onder:
a. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (WMS);
b. vertegenwoordiger van het bevoegd gezag: voor de GMR de bestuurder van Stichting Varietas te
Deventer en voor een MR de schoolleider(s) van de betreffende school;
c. raad: de medezeggenschapsraad, MR of GMR, als bedoeld in artikel 3 van de wet;
d. MR: medezeggenschapsraad van een school;
e. GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Varietas;
f.
school: elke school van Stichting Varietas met een eigen BRINnummer;
g. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het Primair onderwijs;
h. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen van stichting Varietas;
i.
schoolleiding: directeuren en locatieleiders;
j.
personeel: alle personeelsleden die in dienst zijn van Stichting Varietas;
k. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet.
Artikel 2 Medezeggenschapsstructuur
a. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die voldoet aan de eisen in de WMS. Deze
medezeggenschapsraden kiezen een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die zich bezig
houdt met bovenschoolse zaken. GMR en MR worden rechtstreeks door en uit de geledingen gekozen
volgens de bepalingen van dit reglement.
b. Artikel 20 van de WMS is niet van toepassing binnen Stichting Varietas.
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Artikel 3 Samenstelling en aantal leden
a. De MR heeft een even aantal zetels waarvan de helft ouderzetel en de andere helft personeelszetel is:
• scholen met minder dan 250 leerlingen hebben tenminste 4 zetels waarvoor 2 leden door en uit het
personeel worden gekozen en 2 leden door en uit de ouders worden gekozen.
• scholen met meer dan 250 leerlingen hebben tenminste 6 zetels waarvoor 3 leden door en uit het
personeel worden gekozen en 3 leden door en uit de ouders worden gekozen.
• Elke MR kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en zo nodig een secretaris.
• De zittingstermijn van de MR is 3 jaar.
b. De GMR heeft een even aantal zetels. De helft van de leden wordt uit en door het personeel gekozen en
de andere helft wordt uit en door de ouders gekozen.
• Er zijn 16 zetels, verdeeld over 4 kiesgroepen: een kiesgroep per conglomeraat. Elke kiesgroep heeft 2
ouderzetels en 2 personeelszetels.
c. De voorzitter, of bij diens verhindering de vice-voorzitter, vertegenwoordigt de raad in rechte
Artikel 4 Organisatie verkiezingen
De verantwoordelijkheid voor de verkiezing van de leden van de raad berust bij de raad. De organisatie van
verkiezingen (ongeacht of het gaat om één tussentijdse vacature of meer vacatures tegelijk) wordt door de
raad opgedragen aan een verkiezingscommissie. De raad bepaalt de samenstelling, werkwijze en
bevoegdheden van de verkiezingscommissie.
Artikel 5 Datum verkiezingen
a. De raad bepaalt, na overleg met het bevoegd gezag:
• de sluitingsdatum voor de kandidaatstelling
• de datum van de verkiezing
• de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.
b. De raad stelt het bevoegd gezag en de betrokken geleding(en) tenminste 6 weken voor de
verkiezingsdatum in kennis van de in het eerste lid genoemde tijdstippen en de mogelijkheden om zich
kandidaat te stellen.
Artikel 6 Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
a. De medezeggenschapsstructuur, samenstelling en beschikbare zetels van de medezeggenschap zijn
vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut “2020 medezeggenschapsstatuut Varietas”.
b. Verkiesbaar tot MR-lid
• Verkiesbaar tot de personeelsgelding van de MR is iedereen die op de stuitingsdatum van de
kandidaatstelling personeel is van de betreffende school volgens artikel 1 van dit reglement.
• Verkiesbaar tot de oudergeleding van de MR is iedereen die op de sluitingsdatum van de
kandidaatstelling ouder is van de betreffende school volgens artikel 1 van dit reglement.
c. Kiesgerechtigd voor de MR
• Kiesgerechtigd voor de personeelsgeleding van de MR is iedereen die op de stuitingsdatum van de
kandidaatstelling personeel is van de betreffende school volgens artikel 1 van dit reglement.
• Kiesgerechtigd voor de oudergeleding van de MR is iedereen die op de sluitingsdatum van de
kandidaatstelling ouder is van de betreffende school volgens artikel 1 van dit reglement.
d. Verkiesbaar tot GMR-lid
• Verkiesbaar tot de personeelsgeleding van de GMR is iedereen die op de sluitingsdatum van de
kandidaatstelling personeel is van Stichting Varietas volgens artikel 1 van dit reglement.
• Verkiesbaar tot de oudergeleding van de GMR is iedereen die op de sluitingsdatum van de
• kandidaatstelling ouder is van Stichting Varietas volgens artikel 1 van dit reglement.
• Bij hun kandidaatstelling geven de kandidaten aan voor welke kiesgroep zij zich beschikbaar stellen.
e. Zij kunnen zich voor 1 kiesgroep kandidaat stellen Kiesgerechtigd voor de GMR
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• Kiesgerechtigd voor de personeelsgeleding van de GMR is de gezamenlijke personeelsgeleding van
elke MR. Elke personeelsgeleding van elke MR mag gezamenlijk 1 stem uitbrengen op een kandidaat
voor de personeelsgeleding.
• Medewerkers die niet onder een school en daardoor niet onder een MR vallen, mogen gezamenlijk, via
de voorzitter van het bestuurskantoor, 1 stem uitbrengen op een kandidaat van het conglomeraat
Deventer.
• Kiesgerechtigd voor de oudergeleding van de GMR is de gezamenlijke oudergeleding van elke MR.
Elke oudergeleding van elke MR mag gezamenlijk 1 stem uitbrengen op een kandidaat voor de
oudergeleding.
Artikel 7 Onverenigbaarheden
a. Schoolleiding kan geen lid zijn van de MR van een school.
b. Een lid van de Raad van Toezicht van Varietas kan niet tevens lid zijn van een MR of GMR van Varietas.
Artikel 8 Bekendmaking verkiesbare personen
De raad stelt 3 weken voor de verkiezingen een lijst vast per kiesgroep van de personen die zich voor die
kiesgroep (conglomeraat) verkiesbaar hebben gesteld en die, na controle, daadwerkelijk verkiesbaar zijn
volgens de afspraken in dit reglement. Deze lijst wordt aan de geledingen bekend gemaakt.
Artikel 9 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 10 Verkiezing
a. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming, ongeacht de vorm waarin de verkiezingen
worden gehouden (fysiek, digitaal of anders).
b. Alleen de verkiezingscommissie heeft toegang tot de gegevens van de stemming en zal deze informatie
niet buiten de verkiezingscommissie bekend maken.
Artikel 11 Stemming bij volmacht
a. Een kiesgerechtigde kan slechts één stem uitbrengen.
b. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stemrecht een ander, die tot
dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één
andere kiesgerechtigde bij schriftelijke volmacht een stem uitbrengen.
Artikel 12 Uitslag verkiezingen
a. Gekozen zijn de kandidaten die per kiesgroep 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.
b. De uitslag van de verkiezingen wordt door de raad zo snel mogelijk vastgesteld en schriftelijk
bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten.
Artikel 13 Zittingsduur
a. De zittingstermijn van de MR is gebonden aan de persoon die de zetel bezet. Een lid van de MR heeft
zitting voor een periode van 3 jaar. De zittingstermijn van die persoon gaat in op de dag dat het MR-lid
formeel zijn taak start.
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b. De zittingstermijn van de GMR is gebonden aan de zetel ongeacht de bezetting daarvan. De zittingstermijn
van de GMR is 4 jaar. Elke twee jaar loopt die termijn voor de helft van de zetels af. Per kiesgroep is dat
een ouderzetel en een personeelszetel.
- Bij invoering van dit reglement worden alle zetels tegelijk opengesteld en heeft de helft van de zetels
éénmalig een zittingstermijn van 2 jaar. Kandidaten wordt in dat geval vooraf gevraagd aan te geven
of zij zich voor 2 jaar of voor 4 jaar kandidaat stellen.
c. Een lid van de raad (MR of GMR) treedt na zijn zittingstermijn af en is dan terstond herkiesbaar.
d. Wanneer iemand eenmaal is gekozen, behoudt diegene zijn zetel in de GMR tot het einde van de
zittingstermijn, ook als er bijvoorbeeld wijzigingen zijn in de samenstelling van de kiesgroep/het
conglomeraat.
e. Behalve door aftreding na de vastgestelde zittingstermijn, eindigt het lidmaatschap van de MR of GMR
door overlijden, door opzegging door het lid zelf, doordat het lid geen deel meer uitmaakt van de geleding
waaruit en waardoor het is gekozen.
f. Wanneer een zetel vrij komt, wordt deze vacature zo spoedig mogelijk door de verkiezingscommissie (zie
artikel 4) bekend gemaakt binnen de gehele kiesgroep.
Artikel 14 Afwezigheid en vervanging
a. Wanneer een lid van de raad niet aanwezig kan zijn bij een overlegvergadering, kan hij zich maximaal 3
keer per schooljaar laten vervangen door iemand die niet lid is van de raad.
b. Deze persoon moet behoren tot de achterban van het te vervangen lid en dus van dezelfde geleding
(personeels- of oudergeleding) en kiesgroep (school of conglomeraat) zijn.
c. Deze vervanger heeft wel spreekrecht maar geen stemrecht.
d. Bij afwezigheid kan een GMR lid wel zijn stem uitbrengen op een andere manier die vooraf tijdens een
GMR vergadering is afgesproken.
Artikel 15 Betrokkenheid bij de medezeggenschap
a. De GMR stelt intern een huishoudelijk reglement op.
b. Het personeel dan wel de ouders van een school kunnen de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris of leden
(zo mogelijk schriftelijk) van MR of GMR verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de
agenda van een vergadering van de raad te plaatsen.
- Het dagelijks bestuur van de raad informeert de aanvrager of het onderwerp of voorstel al dan niet ter
bespreking op de agenda wordt geplaatst en wanneer de vergadering zal plaatsvinden.
- Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden en het onderwerp of voorstel daarin is
besproken, stelt het dagelijks bestuur degenen, die het verzoek hebben ingediend, schriftelijk op de
hoogte van het resultaat van de bespreking van dat onderwerp of voorstel door de raad.
c. De raad of een geleding daarvan kan besluiten, alvorens een besluit te nemen met betrekking tot een
advies- of instemmingsplichtig voorstel, de betrokken achterban (personeel en/of ouders) over dat voorstel
te raadplegen. Het voornemen voor het houden van een raadpleging wordt onverwijld ter kennisneming
van het bevoegd gezag gebracht.
d. De GMR biedt ouders en personeelsleden van Stichting Varietas de gelegenheid zich aan te melden als
toehoorder bij de openbare overlegvergaderingen tussen GMR en bestuurder. Toehoorders hebben geen
spreekrecht.
e. De medezeggenschapsraad kan voor een specifiek onderwerp een voorbereidingscommissie instellen voor
een bepaalde of onbepaalde periode. Afspraken over de samenstelling van een voorbereidingscommissie
worden vastgelegd in het Huishoudelijke reglement dat binnen de GMR wordt vastgesteld.
Artikel 16 Advies- of instemmingsrecht
a. Advies-, instemmings- en informatierecht zijn vastgelegd in de WMS.
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b. Advies- of instemmingsrecht is niet van toepassing indien en voor zover de betrokken aangelegenheid
reeds inhoudelijk is geregeld in wet of een collectieve arbeidsovereenkomst of is geregeld met het
georganiseerd overleg.
Artikel 17 Geschillen waarin de WMS niet voorziet
Geschillen waarin de wet niet voorziet, worden voorgelegd aan een aan de school of organisatie verbonden
commissie ter behandeling van geschillen, klachten of bezwaren, die het geschil zoveel mogelijk in
overeenstemming met het eigen reglement behandelt en een niet-bindend advies uitbrengt.
Artikel 18 Rechtsbescherming
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de personen die staan of gestaan 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 raad niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de school of
organisatie.
Artikel 19 vaststelling medezeggenschapsreglement
a. Dit medezeggenschapsreglement is vastgesteld in de overlegvergadering van de GMR van 27 oktober
2020.
b. Het treedt in werking met ingang van 27 oktober 2020 en blijft geldig tot een nieuw reglement is vastgesteld
en in werking treedt. Na wijzigingen in dit document dient het opnieuw vastgesteld te worden met
instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de GMR.
c. Dit document kan worden aangehaald als: “2020 medezeggenschapsreglement Varietas”.
Namens de GMR

Namens het bevoegd gezag

Remco Nijland
Voorzitter

Berthold van Leeuwen
Bestuurder
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