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Voorwoord 
 

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is een zogeheten 

medezeggenschapsstatuut een verplicht document, waarin de aan de stichting 

verbonden medezeggenschapsorganen in kaart worden gebracht. Voor de SCOG 

betreft dit de medezeggenschapsraad van de CSG en de deelraden van de zes 

vestigingen van de CSG, te weten CSG Augustinus, CSG Wessel Gansfort,  

CSG Diamantlaan, CSG Rehoboth, CSG Winsum en CSG Kluiverboom.  

 

Het nieuwe statuut is noodzakelijk vanwege een nieuw organisatie- en 

aansturingsmodel, waarbij er sprake is van een directeur-bestuurder als bevoegd 

gezag, een CSG-directie en zes vestigingen en zes deelraden i.p.v. drie deelscholen 

en drie deelraden per 1 augustus 2013. Voor de samenstelling van het statuut is 

gebruik gemaakt van het modelstatuut van onderwijsgeschillen.  

 

Samengevat is in het statuut opgenomen: 

1. De raden die de stichting kent; 

2. De wijze waarop en de termijnen waarbinnen informatie door het bevoegd 

gezag wordt verstrekt; 

3. De wijze van communicatie tussen de medezeggenschapsraad en de 

deelraden; 

4. De faciliteitenregelingen; 

5. De vertegenwoordiging van het bevoegd gezag in de besprekingen.  

 

 

Groningen, 4 november 2014  

 

A.L.M. Benders, directeur-bestuurder 
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Paragraaf 1 Algemeen  
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

wet a. de wet: de Wet Medezeggenschap Scholen; 

bevoegd gezag b. bevoegd gezag: de Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG), 

vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder, dan wel de directeur 

van de vestiging. 

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

deelraad d. deelraad: een raad als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de wet; 

school e. school: de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) 

bestaande uit zes vestigingen, die ‘scholen’ worden genoemd:  

CSG Augustinus, CSG Wessel Gansfort, CSG Diamantlaan,  

CSG Kluiverboom (te Groningen) CSG Rehoboth (te Hoogezand), en 

CSG Winsum (te Winsum). 

leerlingen f. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs 

ouders g. ouders: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen; 

directie h. directie: de directeur-bestuurder samen met het lid van de CSG-

directie; 

schoolleiding i. schoolleiding: op CSG-niveau de CSG-directie; op vestigingsniveau de 

vestigingsdirecteur; 

personeel j. 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 k. geledingen: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, 

derde lid van de wet; 

reglement MR l. reglement MR: medezeggenschapsreglement van de school. 

 

Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen 
 

Artikel 2 Medezeggenschapsorganen 

 

MR 1. Aan de CSG is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad 

wordt rechtstreeks door en uit de personeelsleden van de school, de 

ouders en de leerlingen gekozen volgens de bepalingen van het 

medezeggenschapsreglement. 

deelraden 2. Aan de CSG zijn zes deelraden verbonden: 

 één voor CSG Augustinus; 

 één voor CSG Wessel Gansfort; 

 één voor CSG Diamantlaan; 

 één voor CSG Kluiverboom; 

 één voor CSG Rehoboth; 

 één voor CSG Winsum. 

Deze raden worden rechtstreeks door en uit de personeelsleden, de 

ouders en de leerlingen van de vestiging gekozen volgens de bepalingen 

van het medezeggenschapsreglement. 
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Artikel 3 Omvang en samenstelling medezeggenschapsorganen 

 

samenstelling 

MR 

1. De medezeggenschapsraad bestaat uit zestien leden van wie acht leden 

door en uit het personeel worden gekozen, van wie bij voorkeur 

tenminste  

 één lid van het ondersteunend personeel (de 

personeelsgeleding);  

 vier leden door en uit de ouders worden gekozen (de 

oudergeleding);  

 vier leden door en uit de leerlingen worden gekozen (de 

leerlinggeleding). 

samenstelling 

deelraad

  

2. De deelraden bestaan uit acht leden van wie vier leden door en uit het 

personeel van de betreffende vestiging worden gekozen, van wie bij 

voorkeur tenminste  

 één lid van het ondersteunend personeel (de 

personeelsgeleding);  

 twee leden door en uit de ouders van betreffende vestiging 

worden gekozen (de oudergeleding);  

 twee leden door en uit de leerlingen van betreffende vestiging 

worden gekozen (de leerlinggeleding). 

 

Artikel 4 Toepasselijkheid medezeggenschapsreglement op deelraden 

 

toepassing 

MR-reglement 

1. Het medezeggenschapsreglement is geheel van toepassing op de 

deelraden. 

bevoegdheids- 

beperking 

deelraad 

2. Een deelraad treedt in de bevoegdheden van de 

medezeggenschapsraad voor zover uitoefening van die bevoegdheden 

geen betrekking heeft op een andere vestiging van de CSG dan die van 

de betreffende deelraad. 

3. Ingeval van een formeel geschil tussen het bevoegd gezag en één of 

meerdere deelraden treedt de medezeggenschapsraad in de rechten en 

plichten van genoemde deelra(a)d(en). 

 

Paragraaf 3 Informatieverstrekking 
 

Artikel 5 Informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de 

medezeggenschapsorganen 

 

termijnen Het bevoegd gezag dan wel de vestigingsdirecteur verstrekt de 

medezeggenschapsraad dan wel de deelraad 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, 

in ieder geval op een zodanig tijdstip dat de medezeggenschapsraad, de 

geledingen dan wel de deelraden, de geledingen de informatie bij de 
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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 medezeggenschapsraad, 

de geledingen en de deelraden en de geledingen. 

 

Artikel 6 Informatieverstrekking tussen medezeggenschapsorganen onderling 

 

verspreiding 

stukken 

1. De secretaris van elk medezeggenschapsorgaan draagt er zorg voor dat 

de agenda’s en de verslagen van de besprekingen worden verspreid 

onder de secretarissen van de overige medezeggenschapsorganen. 

Voor wie van hen daar behoefte aan heeft worden ook bijbehorende 

stukken beschikbaar gesteld. 

overleg 

voorzitters 

2. De voorzitter van de medezeggenschapsraad belegt tenminste twee 

maal per jaar een bespreking over de actuele onderwerpen en ter 

evaluatie van de werkwijze met de voorzitters van de deelraden. 

 

Artikel 7 Geheimhouding 

 

geheimhouding Voor wat betreft de geheimhouding wordt verwezen naar het 

medezeggenschapsreglement. 

 

Paragraaf 4 Faciliteiten 
 

Artikel 8 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. Op basis van een activiteitenplan en kostenraming wordt in de begroting 

van de CSG jaarlijks een bedrag gereserveerd voor de 

medezeggenschapsraad. Beschikbaarstelling vindt plaats na 

overlegging van een offerte of factuur.  

3. Op basis van een activiteitenplan en kostenraming wordt in de 

afzonderlijke begroting van de vestigingen jaarlijks een bedrag 

gereserveerd voor de deelraad. Beschikbaarstelling vindt plaats na 

overlegging van een offerte of factuur. 

4. De op basis van 2.1 en 2.2. beschikbaar gestelde bedragen kunnen niet 

worden gereserveerd voor een volgend boekjaar. 

juridische  

bijstand 

5. Ingeval de medezeggenschapsraad dan wel een deelraad opteert voor 

juridische bijstand dan komen deze kosten na en in overleg en met 

instemming van het bevoegd gezag ten laste van de centrale middelen 

van de CSG. 
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achterban-

raadpleging 

6. Wanneer (een geleding van) de medezeggenschapsraad een 

achterbanraadpleging wenst te houden stelt het onverwijld het bevoegd 

gezag daarvan in kennis. Het bevoegd gezag stelt faciliteiten daarvoor 

ter beschikking. 

7. Wanneer (een geleding van) de deelraad een achterbanraadpleging 

wenst te houden stelt het onverwijld de vestigingsdirecteur daarvan in 

kennis. De vestigingsdirecteur stelt faciliteiten daarvoor ter beschikking. 

publicatie- 

middelen 

8. De medezeggenschapsraad kan in overleg met het bevoegd gebruik 

maken van het CSG-bulletin, de CSG-site, de elektronische 

leeromgeving en andere publicatiemethoden. 

9. De deelraden kunnen in overleg met de vestigingsdirecteur gebruik 

maken van de weekberichten, de schoolsite, de elektronische 

leeromgeving en andere publicatiemethoden.  

notulist  10. Het bevoegd gezag zorgt dat de medezeggenschapsraad beschikken 

kan over een notulist. 

 

Artikel 9 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, hierbij geldt dat 

minimaal de in de vigerende CAO genoemde uren beschikbaar worden 

gesteld.  

 

Artikel 10 Faciliteiten t.b.v. ouders 

 

onkosten-

vergoeding 

ouders 

1. Voor ouders die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan wordt 

een onkostenvergoeding ter beschikking gesteld om aantoonbare en 

noodzakelijke uitgaven te dekken. 

reis- en 

verblijfskosten 

2. Onder de in lid 1 bedoelde onkosten vallen in elk geval reis- en 

verblijfskosten, die zullen worden vergoed conform wat in de CAO voor 

het personeel is vastgelegd. 

 

Artikel 11 Faciliteiten t.b.v. leerlingen 

 

onkosten-

vergoeding 

leerlingen 

1. Voor leerlingen die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan 

wordt een onkostenvergoeding ter beschikking gesteld om aantoonbare 

en noodzakelijke uitgaven te dekken. 

reis- en 

verblijfskosten 

2. Onder de in lid 1 bedoelde onkosten vallen in elk geval reis- en 

verblijfskosten, die zullen worden vergoed conform wat in de CAO voor 

het personeel is vastgelegd. 

certificaat 3. Aan het einde van de zittingsperiode ontvangt de leerling een certificaat 

waar op vermeld wordt dat hij deel heeft uitgemaakt van een 

medezeggenschapsorgaan. 

studiepunten 4. Indien wenselijk en mogelijk zal het lidmaatschap van een 

medezeggenschapsorgaan meegenomen worden bij de berekening of 

de leerling aan bepaalde eindtermen heeft voldaan. 
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Paragraaf 5 Vertegenwoordiging van het 
bevoegd gezag 
 

Artikel 12 Overleg medezeggenschapsraad 

 

overleg MR 

met bevoegd 

gezag 

1. De besprekingen met de medezeggenschapsraad worden gevoerd door 

de directeur-bestuurder.  

2. Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder zullen de besprekingen 

worden gevoerd door het lid van de CSG-directie, niet zijnde de 

directeur-bestuurder. 

 

 Artikel 13 Overleg deelraden 

 

overleg 

deelraad met 

directeur 

1. De besprekingen met de deelraden worden namens het bevoegd gezag 

gevoerd door de vestigingsdirecteur van de school. 

2. Bij ontstentenis van de vestigingsdirecteur zullen de besprekingen 

worden gevoerd door een plaatsvervanger van de vestigingsdirecteur, 

door hem of door de directeur-bestuurder aan te wijzen. 

 

Artikel 14 Ontheffing 

 

ontheffing 1. De met het overleg belaste functionaris kan ingeval het de directeur-

bestuurder betreft de Raad van Toezicht verzoeken hem geheel of 

gedeeltelijk te ontheffen van zijn taak om de besprekingen te voeren. 

Het verzoek is met redenen omkleed. 

2. De Raad van Toezicht 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. De Raad van Toezicht 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. Ingeval de in lid 1 genoemde functionaris een andere is dan de 

directeur-bestuurder geldt dat de directeur-bestuurder in de 

ontheffingsbevoegdheid van de Raad van Toezicht treedt. 
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Paragraaf 6 Overige bepalingen 
 

Artikel 15 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 

medezeggenschapsraad voor en stelt het slechts vast indien het 

voorstel de instemming van twee derde van het aantal leden van de 

medezeggenschapsraad heeft verworven. 

 

Artikel 16 Citeertitel; inwerkingtreding 

 

 1. Dit statuut kan worden aangehaald als: medezeggenschapsstatuut 

CSG. 

2. Dit statuut treedt in werking met ingang van 4 november 2014. 
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Toelichting 
 

Artikel 1 lid f 

Formeel is de CSG één school bestaande uit meerdere vestigingen. Naar buiten 

opereert de CSG als zes ‘scholen’. 

 

Artikel 8 lid 5 

De directeur-bestuurder geeft aan de medezeggenschapsraad mogelijkheid tot 

gebruik van de CSG-informatiekanalen. Daar waar de medezeggenschapsraad 

gebruik wil maken van de schoolinformatiemogelijkheden verstrekt de secretaris van 

de medezeggenschapsraad de informatie aan de directeur-bestuurder met het 

verzoek dit door te geven aan de vestigingsdirecteur van de school. De 

vestigingsdirecteur geeft de deelraden de mogelijkheid gebruik te maken van de 

schoolinformatiekanalen.  

 

Artikel 10 lid 1 

Aan de ouders van de oudergeleding wordt geen vacatiegeld beschikbaar gesteld. 

Daar waar een ouder of leerling de functie van voorzitter of secretaris vervult 

waardoor veel werkzaamheden moeten worden verricht, wordt een vergoeding 

beschikbaar gesteld welke is gerelateerd aan de maximale belastingvrije 

vrijwilligersvergoeding. 

 

Artikel 11 lid 1 

Leerlingen krijgen een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering. Met 

betrekking tot de hoogte van de vergoeding doet de medezeggenschapsraad de 

directeur-bestuurder een daartoe strekkend voorstel toekomen. Om tot uitbetaling te 

kunnen overgaan, moet de presentielijst worden getekend. Overige onkosten worden 

vergoed na het overleggen van bonnetjes.  

 

Artikel 11 lid 4 

Het deelnemen aan een medezeggenschapsorgaan levert een positieve bijdrage aan 

de ontwikkeling van de leerling. Lidmaatschap van zowel medezeggenschapsraad als 

deelraad kan worden meegenomen als onderdeel van de maatschappelijke stage, 

sector- of profielwerkstuk. 
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