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Paragraaf 1 Algemeen 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 

wet a. wet: de Wet Medezeggenschap Scholen; 
bevoegd gezag b. bevoegd gezag: de Stichting Tabijn, te dezen vertegenwoordigd door het 

college van bestuur; 
GMR c. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: 

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de 
wet; 

MR d. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 
van de wet; 

scholen e. scholen: 
RK BS Anne Frank (11EI), Jan van Kuikweg 97, 1965 BB Heemskerk; 
CBS J.D. van Arkel (08PV), Museumweg 1, 1721 BW Broek op Langedijk; 
CBS Het Baken (05SC), Bovenweg 68, 1834 CG Sint Pancras; 
De Bareel (27YC), Waddenlaan 1, 1967 EH Heemskerk; 
RK BS Binnenmeer (09XO), Langebuurt 31, 1911 AS Uitgeest; 
Bosschool (05JM), Rondelaan 30, 1861 ED Bergen NH; 
RK BS Cunera (09VP), Vondelstraat 25, 1901 HT Castricum; 
CBS De Duif (08WB), Mariënstein 180, 1852 SN Heiloo; 
DURV! (14FJ), Amstelstraat 7, 1823 EV Alkmaar, met als nevenvestigingen 
DURV! Locatie Tochtwaard, 22, 1824 EZ Alkmaar en DURV! Locatie Elgerweg 
39, 1825 KA Alkmaar; 
IBS De Branding (03UC), Pastoor van Kleefstraat 19, 1931 BL Egmond aan 
Zee; 
Basisschool Helmgras (10OP), Het Korte Land 3, 1902 BA Castricum; 
RK BS Kornak (28AN), Benningskamplaan 60, 1911 LP Uitgeest; 
RK BS St. Leonardus (08ZV), Kerkweg 225, 1964 KJ Heemskerk; 
RK BS De Molenhoek (07VV), Meidoornstraat 21, 1911 BS Uitgeest; 
IBS Otterkolken (07US), Prof. Ten Doesschastraat 119A, 1963 AS Heemskerk, 
met als dislocatie Jean Monnetstraat 56b, 1963 KR Heemskerk; 
RK BS Paulus (07QS), Eerste Groenelaan 88, 1901 TE Castricum; 
RK BS Het Rinket (05HH), Bachstraat 20, 1962 BD Heemskerk; 
Visser ’t Hooftschool (03XY), Kemphaan 17, 1902 KA Castricum; 
RK BS De Vlinder (07NJ), Frankrijklaan 2, 1966 VD Heemskerk; 
RK BS De Vrijburg (09AR), Niesvenstraat 2, 1911 VA Uitgeest; 
CBS Willem Alexander (05MI), Kapelweidtje 2, 1861 JH Bergen NH; 
RK BS De Windhoek (05AO), Herenweg 72a, 1935 AG Egmond-Binnen; 

leerlingen f. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs; 
ouders g. ouders: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen; 

schoolleiding h. schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, bedoeld in de Wet op het 
primair onderwijs, die in dienstverband dan wel anderszins door het bevoegd 
gezag gemandateerd werkzaam zijn aan de school; 

personeel i. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste zes maanden te 
werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op 
de school; 

geleding j. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid 
van de wet; 

reglement GMR k. reglement GMR: Reglement van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad; 
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reglement MR l. reglement MR: Reglement Medezeggenschap van één van de scholen. 
 
 
Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen 
Artikel 2 Medezeggenschapsorganen 
 

GMR 1. Aan de Stichting Tabijn is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden uit de 
personeelsleden en de ouders gekozen volgens de bepalingen van het 
reglement GMR. 

MR-en 2. Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt 
rechtstreeks door en uit de personeelsleden en de ouders gekozen volgens de 
bepalingen van het reglement MR. 

 
 
Artikel 3 Omvang en samenstelling medezeggenschapsorganen 

samenstelling 
GMR 

1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit veertien leden 
van wie zeven leden uit het personeel worden gekozen en zeven leden uit de 
ouders worden gekozen. 

 2. Kandidaten uit de hele regio kunnen zich verkiesbaar stellen voor een 
betreffende zetel.  

samenstelling 
MR’en 

3. De medezeggenschapsraad van een school met minder dan 200 leerlingen 
bestaat uit vier leden van wie twee leden door en uit het personeel worden 
gekozen en twee leden door en uit de ouders worden gekozen. 

 4. De medezeggenschapsraad van een school met 200 leerlingen of meer 
bestaat uit zes leden van wie drie leden door en uit het personeel worden 
gekozen en drie leden door en uit de ouders worden gekozen. 

 5. Lid 3 is van toepassing op de volgende scholen: 
CBS J.D. van Arkel (08PV); 
Bosschool (05JM); 
CBS De Duif (08WB), Mariënstein 180, 1852 SN Heiloo; 
IBS De Branding (03UC); 
RK BS De Molenhoek (07VV); 
RK BS Het Rinket (05HH); 
Visser ’t Hooftschool (03XY); 
RK BS De Vlinder (07NJ); 
RK BS De Vrijburg (09AR); 
CBS Willem Alexander (05MI); 
RK BS De Windhoek (05AO); 

 6. Lid 4 is van toepassing op de volgende scholen: 
RK BS Anne Frank (11EI); 
CBS Het Baken (05SC); 
De Bareel (27YC); 
RK BS Binnenmeer (09XO); 
RK BS Cunera (09VP); 
DURV! (14FJ); 
Basisschool Helmgras (10OP); 
RK BS Kornak (28AN); 
RK BS St. Leonardus (08ZV); 
IBS Otterkolken (07US); 
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RK BS Paulus (07QS); 
 7. De omvang van de medezeggenschapsraad wordt aangepast uiterlijk in het 

derde achtereenvolgende schooljaar waarin blijkens de telgegevens van 1 
oktober van dat schooljaar de grens van 200 leerlingen is overschreden. 

 
Paragraaf 3 Informatieverstrekking 
Artikel 4 Informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de medezeggenschapsorganen 
 

informatie-
verstrekking 

onderwijs-
kundige 

doelstellingen, 
overdracht, 

fusie 

1. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot instemming met voorgenomen 
besluiten als bedoeld in artikel 21, onder a, h en i, van het Reglement GMR, dan 
wel als bedoeld in artikel 21, onder a en h van een Reglement MR neer bij het 
betreffende medezeggenschapsorgaan zes maanden voor het besluit ten 
uitvoer gebracht zal worden. 

informatie-
verstrekking 

overige 
instemmings-
onderwerpen 

2. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot instemming met voorgenomen 
besluiten als bedoeld in artikel 21, onder b tot en met g, en in de artikelen 23 en 
24 van het Reglement GMR dan wel als bedoeld in artikel 21, onder b tot en met 
g, en in de artikelen 23 en 24 van een Reglement MR neer bij het betreffende 
medezeggenschapsorgaan twee maanden voor het besluit ten uitvoer gebracht 
zal worden. 

informatie-
verstrekking 

advies-
onderwerpen 

3. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot advies t.a.v. voorgenomen besluiten 
als bedoeld in artikel 22 van het Reglement GMR, dan wel als bedoeld in artikel 
22 van een Reglement MR bij het betreffende medezeggenschapsorgaan neer 
drie maanden voor het besluit ten uitvoer gebracht zal worden. 

afwijking 
termijnen 

4. In overleg en in het belang van zorgvuldige besluitvorming dan wel van 
spoedeisend belang kan worden afgeweken van de in de vorige leden 
genoemde termijnen. 

vakanties 5. Voor de in dit artikel genoemde termijnen hebben schoolvakanties geen 
opschortende werking. 

 
Artikel 5 Informatieverstrekking tussen medezeggenschapsorganen onderling 
 

verspreiding 
stukken 

1. De secretaris van elk medezeggenschapsorgaan draagt er zorg voor dat de 
agenda’s en de vastgestelde verslagen van de besprekingen beschikbaar 
worden gesteld aan de secretarissen van de overige 
medezeggenschapsorganen. Voor wie van hen daar behoefte aan heeft worden 
ook bijbehorende stukken beschikbaar gesteld. 

overleg 
voorzitters 

2. Op verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of van 
twee-derde van de medezeggenschapsraden belegt de voorzitter van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een bijeenkomst met de 
voorzitters van de medezeggenschapsraden over een vooraf te bepalen 
onderwerp. 

melding 
(dreigend) 

geschil 

3. Wanneer t.a.v. een advies- of instemmingsbevoegdheid een geschil dreigt, 
meldt de voorzitter van het betreffende medezeggenschapsorgaan dat 
onverwijld bij de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

 
Artikel 6 Geheimhouding 
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geheimhouding Ten aanzien van zaken die in besloten vergadering besproken zijn dan wel 
waaromtrent het bevoegd gezag geheimhouding heeft opgelegd vervalt de 
verplichting tot informatieverstrekking. 

 
 
Paragraaf 4 Faciliteiten 
Artikel 7 Algemene faciliteiten t.b.v. medezeggenschapsorganen 
 

vergader-
faciliteiten 

1. Ten behoeve van hun vergaderingen kunnen de medezeggenschapsorganen 
in overleg met de daartoe aangewezen functionaris beschikken over 
vergaderruimte, overige vergaderfaciliteiten (koffie, thee, drankjes, 
versnaperingen), verzendfaciliteiten en kopieerfaciliteiten. 

kostenraming 2. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak 
van een medezeggenschapsorgaan, scholingskosten daaronder begrepen, 
komen ten laste van het bevoegd gezag. De redelijkerwijs noodzakelijke kosten 
van het raadplegen van een deskundige en van het voeren van rechtsgedingen 
door een medezeggenschapsorgaan komen slechts ten laste van het bevoegd 
gezag indien het bevoegd gezag vooraf in kennis is gesteld van de te maken 
kosten. Het bevoegd gezag kan in overeenstemming met het 
medezeggenschapsorgaan de kosten die het medezeggenschapsorgaan in enig 
jaar zal maken, vaststellen op een bepaald bedrag dat het 
medezeggenschapsorgaan naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor 
het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste 
van het bevoegd gezag voor zover dat bevoegd gezag in het dragen daarvan 
toestemt. 

niet voor 
kosten 

bevoegd gezag 

3. Het in het vorige lid genoemde bedrag heeft geen betrekking op raadpleging 
van deskundigen, inclusief juridische bijstand, van bestuurszijde. 

geen stuwmeer 4. Wanneer het bedrag als bedoeld in lid 2 niet geheel wordt gebruikt in het 
kalenderjaar waarop het in de begroting was opgenomen, kan het in het 
daaropvolgende jaar worden besteed, met dien verstande dat wanneer het 
totale bedrag meer dan twee maal het jaarbedrag is geworden het overige 
terugvloeit in de middelen van de Stichting. 

achterban-
raadpleging 

5. Wanneer (een geleding van) een medezeggenschapsorgaan een 
achterbanraadpleging wenst te houden stelt het onverwijld het bevoegd gezag 
daarvan in kennis. Het bevoegd gezag stelt faciliteiten daarvoor ter beschikking. 

publicatie- 
middelen 

6. Medezeggenschapsorganen kunnen in overleg met een eventuele redactie 
gebruik maken van de binnen de school of scholen gebruikelijke 
publicatiemethoden (publicatieborden, social schools, website, sharepoint). 

 
Artikel 8 Faciliteiten t.b.v. het personeel 
 

faciliteiten 
personeel 

Voor het personeel dat zitting heeft in een medezeggenschapsorgaan worden 
faciliteiten in de vorm van uren beschikbaar gesteld, conform wat daarover is 
afgesproken in de CAO. 

 
Artikel 9 Faciliteiten t.b.v. ouders 
 

vacatiegeld 
ouders 

1. Voor ouders die zitting hebben in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad wordt een vacatievergoeding ter beschikking gesteld 
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van € 25,00 per vergadering. De reiskosten van en naar de vergadering zijn 
daarin begrepen. Daarnaast wordt aan ouders die zitting hebben in een 
medezeggenschapsorgaan een onkostenvergoeding ter beschikking gesteld om 
aantoonbare en noodzakelijke uitgaven te dekken. 

reis- en 
verblijfskosten 

2. Onder de in lid 1, derde volzin, bedoelde onkosten vallen in elk geval reis- en 
verblijfskosten, voor zover die niet zijn gemaakt door ouders die zitting hebben 
in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ten behoeve van de 
vergaderingen. Deze reis- en verblijfskosten zullen worden vergoed conform wat 
in de CAO voor het personeel is vastgelegd. 

 
Paragraaf 5 Vertegenwoordiging van het bevoegd gezag 
Artikel 10 Overleg gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
 

overleg GMR 
met voorzitter 

college van 
bestuur 

1. De besprekingen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
worden namens het bevoegd gezag gevoerd door de voorzitter van het college 
van bestuur. 

 2. Bij ontstentenis van de voorzitter van het college van bestuur zullen de 
besprekingen worden gevoerd door een plaatsvervanger van de voorzitter van 
het college van bestuur, door hem of door het bevoegd gezag aan te wijzen. 

 
Artikel 11 Overleg medezeggenschapsraden 
 

overleg MR 
met lid 

schoolleiding 

1. De besprekingen met de medezeggenschapsraden worden namens het 
bevoegd gezag gevoerd door een daartoe aangewezen lid van de schoolleiding. 

 2. Bij ontstentenis van het daartoe aangewezen lid van de schoolleiding zullen 
de besprekingen worden gevoerd door een plaatsvervanger van het daartoe 
aangewezen lid van de schoolleiding, door hem of door of vanwege het bevoegd 
gezag aan te wijzen. 

  
Artikel 12 Ontheffing 
 

ontheffing 1. De met het overleg belaste functionaris kan het bevoegd gezag verzoeken 
hem geheel of gedeeltelijk te ontheffen van zijn taak om de besprekingen te 
voeren. Het verzoek is met redenen omkleed. 

 2. Het bevoegd gezag verleent de ontheffing: 
a. indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan 
worden in het algemeen de besprekingen te voeren dan wel  
b. indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan 
worden de besprekingen over één of meer aangelegenheden te voeren. 

 3. Het bevoegd gezag besluit zo spoedig mogelijk op het verzoek en stelt het 
medezeggenschapsorgaan schriftelijk in kennis van zijn besluit. De ontheffing is 
voor bepaalde tijd en kan alle of alleen bepaalde gevallen betreffen. Het besluit 
is met redenen omkleed. 

 4. Is de met de overleg belaste functionaris de voorzitter van het college van 
bestuur, dan wordt in dit artikel voor ‘bevoegd gezag’ gelezen ’raad van 
toezicht’. 
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Paragraaf 6 Overige bepalingen 
Artikel 13 Vaststelling en wijziging statuut 
 

vaststelling en 
wijziging 

1. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of 
krachtens de wet, ten minste eenmaal in de twee jaar het 
medezeggenschapsstatuut vast. 

gekwalificeerde 
meerderheid 

2. Het bevoegd gezag legt het medezeggenschapsstatuut, daaronder elke 
wijziging ervan mede begrepen, als voorstel aan de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad voor en stelt het slechts vast indien het voorstel de 
instemming van twee derden van het aantal leden van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad heeft verworven. 

 
Artikel 14 Citeertitel; inwerkingtreding 
 

 1. Dit statuut kan worden aangehaald als: Medezeggenschapsstatuut Stichting 
Tabijn 

 2. Dit statuut treedt in werking met ingang van 01-10-2017. 
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