Artikel6

1.

Onderlinge informatieverstrekking

De MR en de geledingen als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut, doen aan elkaar
gevraagd en ongevraagd verslag over hun activiteiten en stellen elk van hen in de
gelegenheid om met elk van hen overleg te voeren.

2. Alle informatie wordt in principe schriftelijk of digitaal verstrekt.

Hooldstuk4

Faciliteiten

ArtikelT

Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling

1. Het bevoegd gezag staat aan ouders en personeelsleden,

2.

3.

die deelnemen in de MR, de
geledingen als bedoeld in hoofdstuk 2 van het 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. Het bevoegd gezag vergoedt verder alle
scholingskosten voor de MR-leden.
Op het schriftelijk verzoek van ouders en personeelsleden, die deelnemen in de MR, de
geledingen 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 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. ln dit laatste geval
voldoet het bevoegd gezag terstond aan dat verzoek.
De MR, de geledingen en de raden stellen het bevoegd gezag vooraf in kennis van de
medezeggenschapsactiviteiten, als bedoeld in lid 2.

HoofdstukS

Besprekingen

Artikel8

Besprekingen namens bevoegd gezag
of de schoolleider voert namens het bevoegd gezag de
besprekingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet met de leden van de MR, de
geledingen.
De in het voorgaande lid bedoelde persoon kan op eigen verzoek of op verzoek van de
MR, de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 dan wel de geledingen, van die taak worden
ontheven. ln dat geval zorgt het bevoegd gezag terstond voor een vergelijkbare
vervanging.

1. De directeur(-bestuurder)
2.

Medezeggenschapsstatuut van de Rotterdamse Montessorischool 2019
Gebaseerd op Voorbeeldstatuut Onderwijsgeschillen (wwwinfowms.nl)

p Itr

I o0

ro

Hoofdstuk

Artikel

1.

2.
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3.1

lnrichting von de medezeggenschop
Medezeggenschapsorgaan

Aan de school is een MR verbonden.
De MR bestaat uit 3 leden gekozen uit en door het personeel en 3 leden gekozen uit en
door de ouders, en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel van de
scholen onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van het aantal leden van de MR

bedraagt.

3. De verkiezing van de leden van de MR vindt

plaats overeenkomstig het

medezeggenschapsreglement van de MR.

Hoofdstuk3

lnlormatievoorziening

Artikel4

1.

2.

lnformatie door het bevoegd gezag
Het bevoegd gezag verstrekt de MR, dan wel de geledingen, al dan niet gevraagd, tijdig
en op een toegankelijke wijze, de informatie die zij 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 MR, de geledingen 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 MR, de geledingen dan wel de
raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut.
Tot de informatie bedoeld in lid 1, behoort in elk geval:
a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel,
organisatorisch en onderwijskundig gebied;
jaarlijks
b.
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 l juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet op het
primair 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 14
van de Wet op het primair 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 personeel, ouders en 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 schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de school
werkzame personen en de leden van het bevoegd gezag, waarbij inzichtelijk wordt
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