Medezeggenschapsreglement voor de scholen van Onderwijsstichting
KempenKind
Dit is het medezeggenschapsreglement van de Mariaschool in Bladel
Paragraaf 1 Algemeen
Artikel 1
Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
a. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.658,689);
b. bevoegd gezag: Onderwijsstichting KempenKind
c. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
d. school [naam van de school];
e. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;
f. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
g. schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
h. 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 school;
geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet.
Paragraaf 2 De medezeggenschapsraad
Artikel 2
Medezeggenschapsraad
Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit
de ouders en het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.
Artikel 3
Omvang en samenstelling medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit [aantal] leden van wie
a. [aantal] leden door en uit het personeel worden gekozen; en
b. [aantal] leden door en uit de ouders worden gekozen.
Artikel 4
Onverenigbaarheden
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de
medezeggenschapsraad.
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in
besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de
medezeggenschapsraad.
Artikel 5
Zittingsduur
1. Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van twee jaar.
2. Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond
herkiesbaar.
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op
het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij
is
gekozen;
d. door ondercuratelestelling.
Paragraaf 3 De verkiezing
Artikel 6
Organisatie verkiezingen
De leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad berust bij de
medezeggenschapsraad. De organisatie daarvan kan de medezeggenschapsraad opdragen aan een
verkiezingscommissie. De medezeggenschapsraad bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de
bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake
besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.

Artikel 7

Termijnen

1. De zittingsperiode is twee jaar en loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
2. De medezeggenschapsraad bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van
begin en einde kandidaatstelling, aanvang en einde van de stemming en bekendmaking van de
uitslag.
3. De periode van de verkiezingen ligt niet eerder dan 8 weken en niet later dan 4 weken voor het
einde van schooljaar.
4. De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personeel in kennis van
de in lid 2 en 3 genoemde tijdstippen.

Artikel 8
Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder zijn, zijn
kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de medezeggenschapsraad.

Artikel 9

Kandidaatstelling

Kandidaatstelling geschiedt door schriftelijke aanmelding bij de verkiezingscommissie.
De verkiezingscommissie bevestigt de kandidatuur middels een gedagtekend bewijs van ontvangst
van de kandidaatstelling.

Artikel 10
Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen
De medezeggenschapsraad stelt vier weken voor de verkiezingen een lijst vast van de personen die
kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. Deze lijst wordt aan de ouders en het personeel bekend
gemaakt onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor
gestelde termijn.
Artikel 11
Onvoldoende kandidaten
1. Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de
medezeggenschapsraad voor die geleding zijn, vindt voor die geleding geen verkiezing plaats en
worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
2. De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten
daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.
Artikel 12
Verkiezing
1. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming.
2. Voor de datum van aanvang van de verkiezingsperiode zendt de medezeggenschapsraad aan de
kiesgerechtigden een gewaarmerkt stembiljet dat de namen van de kandidaten uit de geleding van
de kiesgerechtigden bevat.
Artikel 13
Stemming; volmacht
1. Iedere kiesgerechtigde brengt maximaal zoveel stemmen uit als er plaatsen door zijn geleding in
de medezeggenschapsraad te vervullen zijn. Indien er minder stemmen worden uitgebracht,
behoudt het stembiljet zijn geldigheid.
2. Op iedere kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
3. Iedere kiesgerechtigde mag middels machtiging zijn stem door een andere kiesgerechtigde laten
uitbrengen.
4. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde een stembiljet laten
invullen.

