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Algemene bepalingen

Artikel 1
Begripsbepalingen
a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
b. bevoegd gezag: het bestuur van de Vereniging de Rotterdamse Montessorischool;
c. MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;

d. school: de Rotterdamse Montessorischool;
e. leerlingen: de leerlingen, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs,

f.

g.
h.

i.

van de school;
ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
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 schoor;
geleding: een afzonderlijke groep van medezeggenschapsraadleden, als bedoeld in
artikel 3, derde lid van de wet;
dit medezeggenschapsstatuut.

Artikel2
1

.

Aard en werkingsduur statuut

Het statuut treedt in werking op 26 oktob er 2O2O en heeft een werkingsduur van twee

jaar.

2,
3.

4.

Uiterlijk 2 maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen, treden de
MR en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en opnieuw
vaststellen van het statuut.
Het bevoegd gezag en de MR kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut
ongeacht het aflopen van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn.
Een voorstel tot een of meer bepalingen in het statuut of een wijziging van het statuut
behoeft de instemming van twee derde meerderheid van de leden van de MR.
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g.

gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke
regelingen en afspraken
zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaarl;
ten minste eenmaal per jaar schriftelijk 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; en

h'

aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot
de
samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het
managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.
3. Het bevoegd gezag stelt de in het voorgaande artikel bedoelde informatie in ieder geval
schriftelijk of digitaal ter beschikking aan de MR.
4. Alle verkregen informatie is in principe openbaar.
5. lndien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een
geleding van de MR, biedt het bevoegd gezag dat voorstel gelijktijdig
ter kennisneming
aan de andere geleding van de MR aan.

Artikel5

1.

2'

I

nformatieverstrekking betrokkenen

De MR en de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut, doen aan
alle bij de
school betrokkenen gevraagd en ongevraagd schriftelijk verslag over hun activiteiten
en
stellen elk van hen in de gelegenheid om met elk van hen overleg te voeren.
De vergaderingen van de MR, de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 dan
wel de

geledingen, zijn in principe openbaar.

3. Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt en, waar mogelijk
eveneens langs digitale weg.

1

en wenselijk,

Dit lid isvan toepossing op bevoegde gezogsorgonen woarbij in de regel ten
minste L00 personen werkzoom

zijn.
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