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Artikel 1 Begripsbepalingen  

Dit statuut verstaat onder: 
a) bevoegd gezag: Stichting Tabijn en Tabijn Opvang B.V. tezamen, te dezen vertegenwoordigd door 

hun statutair bestuurder of een daartoe door de statutair bestuurder aan te wijzen andere 
(gemandateerde) vertegenwoordiger; 

b) Centrale Oudercommissie: de op grond van de WKO bij Tabijn Opvang B.V. ingestelde Centrale 
Oudercommissie, waarvan de rechten, plichten en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement 
voor de Oudercommissie / Centrale Oudercommissie van Tabijn Opvang B.V. d.d. 1 juli 2021 en het 
Huishoudelijk Reglement van de Centrale Oudercommissie d.d. 1 juli 2021. 

c) Centrale Tabijn Raad: Centrale Tabijn Raad, zijnde de centrale vertegenwoordiging van ouders en 
medewerkers van onderwijs en opvang bij Tabijn; 

d) geleding: de afzonderlijke groepen van leden van de Centrale Tabijn Raad; 
e) Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: de op grond van de WMS bij Stichting Tabijn 

ingestelde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarvan de rechten, plichten en 
bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement GMR Tabijn, d.d. juni 2017 en het 
Medezeggenschapsstatuut Tabijn d.d. juni 2017; 

f) lokale medezeggenschaporganen: de medezeggenschapsraden en de oudercommissies, die aan 
Tabijn (school respectievelijk kindcentrum) zijn verbonden; 

g) kinderen: kinderen in de zin van de WPO en WKO; 
h) medezeggenschapsra(a)d(en): een/de op grond van de Wms ingestelde medezeggenschapsra(d)(en), 

steeds verbonden aan een school in stand gehouden door Tabijn; 
i) medewerker(s): de medewerkers die in dienst zijn, dan wel zijn tewerkgesteld zonder benoeming 

(lees: uitzendkrachten) bij Tabijn; 
j) Ondernemingsraad: de op grond van de WOR bij Tabijn Opvang B.V. ingestelde ondernemingsraad, 

waarvan de rechten, plichten en bevoegdheden zijn vastgelegd in het OR-reglement Tabijn 
vastgesteld 1 juli 2021; 

k) oudercommissie(s): de op grond van de WKO ingestelde oudercommissie(s), steeds verbonden aan 
een kindcentrum in stand gehouden door Tabijn Opvang B.V. dat deel uitmaakt van Stichting Tabijn; 

l) ouder(s): de ouders, voogden of verzorgers van de kinderen die binnen Tabijn gebruik maken van 
opvang, dan wel daar onderwijs volgen; 

m) Tabijn Onderwijs: de stichting: Stichting Tabijn, statutair gevestigd te gemeente Heemskerk; 
n) Tabijn Opvang B.V.: de vennootschap met besloten aansprakelijkheid: Tabijn Opvang B.V., statutair 

gevestigd te gemeente Heemskerk; 
o) Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van Stichting Tabijn, dat ook (al dan niet indirect) 

toezicht houdt op de wijze waarop de bestuurder van Stichting Tabijn de organisatie aanstuurt en de 
bevoegdheden van het bevoegd gezag uitoefent; 

p) Reglement: Het Reglement Medezeggenschap Centrale Tabijn Raad;  
q) statuut: het onderhavige Medezeggenschapsstatuut Centrale Tabijn Raad;  
r) wettelijke ra(a)d(en): de respectievelijk op grond van de WKO, WOR en de WMS ingestelde Centrale 

Oudercommissie, Ondernemingsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; 
 
Artikel 2 Samenstelling medezeggenschap 

1. Medezeggenschap wordt op centraal niveau (Tabijn) uitgeoefend door de Centrale Tabijn Raad, 
namens de Centrale Oudercommissie, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de 
Ondernemingsraad, zoals geregeld in het Reglement. 

2. De Centrale Tabijn Raad bestaat uit de Centrale Oudercommissie, de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad en de Ondernemingsraad, zoals geregeld in het Reglement. 
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3. Op het niveau van Tabijn wordt de lokale medezeggenschap uitgeoefend door de lokale 
medezeggenschapsorganen, tot het moment dat ook op lokaal niveau wordt voorzien in integrale 
medezeggenschap.  
 

 
Artikel 3 Informatievoorziening door het bevoegd gezag 
1. Het bevoegd gezag verstrekt de Centrale Tabijn Raad en de lokale medezeggenschapsorganen al dan 

niet gevraagd, tijdig en op een toegankelijke wijze, de informatie die ieder van hen voor de vervulling 
van hun taken nodig heeft. 

2. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan: vanaf de beginfase van de beleidsontwikkeling, en in ieder geval op een 
zodanig tijdstip – waaronder te dezen wordt verstaan in ieder geval vier weken voor de betreffende 
vergadering. Zo kunnen de Centrale Tabijn Raad en lokale medezeggenschapsorganen, de informatie 
bij de uitoefening van hun taken betrekken, en zo nodig, deskundigen raadplegen.  

3. Onder ‘op een toegankelijke wijze’ wordt verstaan: op een wijze waardoor de informatie begrijpelijk, 
relevant en helder is voor de Centrale Tabijn Raad en lokale medezeggenschapsorganen. 

4. Tot de informatie als bedoeld in lid 1 behoort – onverlet het bepaalde in de wet en het Reglement, dan 
wel de daarvoor in aanmerking komende reglementen en/of statuten voor de Centrale 
Oudercommissie, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en/of de Ondernemingsraad – in 
ieder geval:  
a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en 

onderwijskundig gebied 
b. jaarlijks 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 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wpo; 

d. de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van haar bevoegdheden; 

e. terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de Wpo, 
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 de medewerkers, de ouders en de 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 Wpo; 

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 scholen/kindcentra 
werkzame personen en 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; 

g. 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 scholen, het managementstatuut en de hoofdpunten 
van het reeds vastgestelde beleid. 

5.  Het bevoegd gezag stelt de informatie in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens langs digitale 
weg, ter beschikking aan de Centrale Tabijn Raad en – voor zover van toepassing – aan de lokale 
medezeggenschapsorganen. 

6.  Alle verkregen informatie is in principe openbaar. 
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7.  In beginsel wordt het bevoegd gezag in relatie tot de Centrale Tabijn Raad vertegenwoordigd door de 
statutair bestuurder van Stichting Tabijn. De statutair bestuurder van Stichting Tabijn voert de 
gesprekken met de Centrale Tabijn Raad, tenzij in een specifiek geval een gemandateerde 
vertegenwoordiger daartoe wordt aangewezen. In relatie tot de lokale medezeggenschapsorganen 
wordt het bevoegd gezag vertegenwoordigd door de leidinggevende van het Tabijn Kindcentrum, in 
het overleg met de lokale medezeggenschapsorganen.  

 
Artikel 4 Informatieverschaffing van de Centrale Tabijn Raad aan het bevoegd gezag 
1. Jaarlijks, voorafgaand aan het kalenderjaar, verschaft de Centrale Tabijn Raad ten minste de volgende 

informatie aan het bevoegd gezag: 
 - de samenstelling van de Centrale Tabijn Raad; en 
 - een activiteitenplan. 
2. Jaarlijks, ten behoeve van de jaarverslaggeving van het bevoegd gezag, brengt de Centrale Tabijn Raad 

aan het bevoegd gezag een verslag (jaarverslag als bedoeld in artikel 18 van het Reglement) uit van 
zijn activiteiten in het afgelopen kalenderjaar en brengt de Centrale Tabijn Raad een jaarplan uit voor 
het komende jaar. Daar staat in waar de Centrale Tabijn Raad dat komende jaar extra aandacht aan 
wil besteden (speerpunten). Tevens bevat het jaarplan een financiële begroting.  

 
Artikel 5 Onderlinge informatieverstrekking  
1. De Centrale Tabijn Raad en de lokale medezeggenschapsorganen doen aan elkaar gevraagd en 

ongevraagd schriftelijk verslag over hun activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met 
ieder van hen overleg te voeren.  

2. De Centrale Tabijn Raad draagt er – via de (ambtelijk) secretaris –zorg voor dat de goedgekeurde en 
vastgestelde notulen van de vergaderingen van de Centrale Tabijn Raad ook worden verspreid c.q. 
beschikbaar worden gesteld aan de lokale medezeggenschapsorganen.  

3. Daarnaast draagt de Centrale Tabijn Raad er – via de (ambtelijk) secretaris – zorg voor dat de Centrale 
Tabijn Raad de lokale medezeggenschapsorganen op de hoogte houdt. Informeren kan onder meer 
plaatsvinden via periodieke nieuwsbrieven. Ook kan jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst worden 
georganiseerd ten behoeve van informatie- en kennisdeling en ter behandeling van een of meer 
inhoudelijke (medezeggenschaps)thema's.  

4. Alle informatie wordt in principe digitaal verstrekt of beschikbaar gemaakt.  

Artikel 6 Informatieverstrekking betrokkenen  

1. De Centrale Tabijn Raad en de lokale medezeggenschapsorganen doen aan alle betrokkenen bij de 
door Tabijn in stand gehouden scholen en kindcentra gevraagd en ongevraagd schriftelijk verslag over 
hun activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met ieder van hen overleg te voeren. 

2. Alle informatie wordt in principe digitaal verstrekt of beschikbaar gemaakt. 

3. De vergaderingen van de Centrale Tabijn Raad en de lokale medezeggenschapsorganen, zijn in principe 
openbaar. 

 
Artikel 7 Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling 
1. Het bevoegd gezag staat aan ouders en personeelsleden die deel uitmaken van de Centrale Tabijn 

Raad, van de lokale medezeggenschaporganen dan wel van een wettelijke raad, die vertegenwoordigd 
is in de Centrale Tabijn Raad, het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bevoegd gezag kan 
beschikken en die zij voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs nodig hebben. 

2. Het bevoegd gezag stelt aan de personeelsleden van de Centrale Tabijn Raad, van de lokale 
medezeggenschapsorganen dan wel van een wettelijke raad faciliteiten in tijd ter beschikking, ten 
behoeve van het voeren van overleg, volgen van scholing en overige medezeggenschapsactiviteiten. 

3. Tabijn stelt een vacatieregeling vast ten behoeve van ouders die deel uitmaken van de Centrale Tabijn 
Raad. De Centrale Tabijn Raad doet daartoe een voorstel aan Tabijn. 
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4. Tabijn kan een bijdrage leveren in de kosten voor ondersteuning van de Centrale Tabijn Raad, van de 
lokale medezeggenschapsorganen of van de wettelijke raden.  

5. Op het schriftelijk verzoek van ouders en personeelsleden, die deel uitmaken van de Centrale Tabijn 
Raad, van de lokale medezeggenschapsorganen dan wel van een wettelijke raad, vergoedt het bevoegd 
gezag de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die door hen worden 
ondernomen, daaronder begrepen: 
- scholingskosten; 
- kosten voor inhuur van deskundigen; 
- kosten van het voeren van rechtsgedingen; 
- het informeren en raadplegen van de lokale medezeggenschaporganen en de achterban.  

6. De Centrale Tabijn Raad, lokale medezeggenschapsorganen en wettelijke raden kunnen het bevoegd 
gezag verzoeken de voornoemde kosten rechtstreeks aan de deskundige of andere derde partij te 
betalen. In dit laatste geval voldoet het bevoegd gezag terstond aan dat verzoek. 

7. De Centrale Tabijn Raad en de lokale medezeggenschapsorganen stellen het bevoegd gezag vooraf in 
kennis van de medezeggenschapsactiviteiten, als bedoeld in lid 5 en beschreven in het activiteitenplan 
als bedoeld in artikel 4. Er wordt onderling zorgvuldig vooraf afgestemd.  
 

Artikel 8 Aard en werkingsduur statuut 

1. Het statuut treedt in werking op 1 maart 2022 en heeft een werkingsduur van twee jaar.  
2. Uiterlijk vier maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen, treden de Centrale Tabijn 

Raad en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en opnieuw vaststellen van het 
statuut. Onverminderd het vorenstaande kunnen bevoegd gezag en Centrale Tabijn Raad tussentijds 
voorstellen voor wijziging indienen en voor zover dat voor een juiste taakuitoefening noodzakelijk 
wordt geacht.  

3. Het statuut wordt (gewijzigd) vastgesteld door het bevoegd gezag, met de voorafgaande instemming 
van twee derden van het aantal leden van de Centrale Tabijn Raad, als het daartoe binnen Tabijn 
aangewezen orgaan. 

 
Artikel 9 Onvoorziene gevallen 
1. In alle gevallen waarin de bepalingen van dit statuut in strijd zijn met de wet, prevaleert de wet. 
2. In alle gevallen waarin de wet en dit statuut niet voorzien, beslist het bevoegd gezag, gehoord de 

Centrale Tabijn Raad. 
 

*** 
 
Aldus vastgesteld door Tabijn, na instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de 
Ondernemingsraad en de Centrale Oudercommissie van welke instemming blijkt uit medeondertekening 
van dit document dan wel de afzonderlijke mandaat-/volmachtbesluiten: 
 
 
 
Datum: ………………………………………….. 
 
 
Voorzitter College van Bestuur Tabijn: ………………………………………….. 
 
 
Voorzitter Centrale Tabijn Raad: (Centrale Tabijn Raad): ………………………………………….. 
 


