Statuut Medezeggenschap
Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2017
In dit statuut is de organisatie van de medezeggenschap van Het Stedelijk Lyceum weergegeven. De
structuur van de medezeggenschap is afgestemd op de specifieke organisatorische inrichting van de
stichting.

Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
Dit reglement verstaat onder:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stbl 2006, 658);
bevoegd gezag: bestuur van Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede;
GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 4 van de wet;
MR: de medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 3 van de wet;
deelraad: de deelraad als bedoeld in artikel 20 van de wet;
organisatie: de gehele onderwijsinstelling (bestuur, managementteams en scholen;
geleding: de gezamenlijke leden in de GMR, dan wel de MR, dan wel de deelraad behorende tot de
groep personeel, de groep ouders of de groep leerlingen;
statuut: het medezeggenschapsstatuut;
personeel Het Diekman: personeel van Vakschool Het Diekman.

Artikel 2. Aard en werkingsduur
1.
2.
3.
4.

Het statuut treedt in werking op 1 augustus 2017 en heeft een werkingsduur van twee jaar.
Zes maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen treden de GMR en het
bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en bijstellen van het statuut.
Het bevoegd gezag en de GMR kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht
het verloop van genoemde termijn.
Een voorstel van het bevoegd gezag tot wijziging van het statuut behoeft de instemming van twee
derde meerderheid van de leden van de GMR.

Paragraaf 2. Inrichting van de medezeggenschap
Artikel 3. Inrichting
De medezeggenschap van Het Stedelijk Lyceum bestaat uit:
1. een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
2. drie medezeggenschapsraden (MR)
3. negen deelraden.
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Artikel 4
1.

2.

GMR

De GMR bestaat uit acht leden:
vier leden gekozen door de personeelsleden van de beide medezeggenschapsraden en de
deelraden Bestuursbureau en Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning;
twee leden gekozen door de oudergeledingen van de beide medezeggenschapsraden;
twee leden gekozen door de leerlinggeledingen van beide medezeggenschapsraden.
De GMR heeft een ambtelijk secretaris.

Artikel 5. Medezeggenschapsraad (MR)
1.

2.

3.

De Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede kent twee scholen met een eigen brinnummer: Het
Stedelijk Lyceum (Brinnummer 00AH) en Vakschool Het Diekman (Brinnummer 19NG). Deze
twee scholen hebben ieder een medezeggenschapsraad. Daarnaast wordt er op grond van artikel
3, lid 6 van de wet een medezeggenschapsraad ingesteld voor het personeel dat werkzaamheden
verricht ten behoeve van beide scholen.
De medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum bestaat uit 36 leden en is als volgt
samengesteld:
a. 18 leden gekozen door en uit het personeel, waarvan:
i.
4 leden de locatie Kottenpark vertegenwoordigen;
ii.
4 leden de locatie College Zuid vertegenwoordigen;
iii.
4 leden de locatie Het Stedelijk Vakcollege vertegenwoordigen;
iv.
2 leden de locatie De Stedelijk Mavo vertegenwoordigen;
v.
2 leden de locatie ISK vertegenwoordigen;
vi.
2 leden de locatie Innova vertegenwoordigen.
b. 9 leden gekozen door en uit de ouders, waarvan:
i.
2 leden de locatie Kottenpark vertegenwoordigen;
ii.
2 leden de locatie College Zuid vertegenwoordigen;
iii.
2 leden de locatie Het Stedelijk Vakcollege vertegenwoordigen;
iv.
1 lid de locatie De Stedelijke Mavo vertegenwoordigen;
v.
1 lid de locatie ISK vertegenwoordigt;
vi.
1 lid de locatie Innova vertegenwoordigt.
c. 9 leden gekozen door en uit de leerlingen, waarvan:
i.
2 leden de locatie Kottenpark vertegenwoordigen;
ii.
2 leden de locatie College Zuid vertegenwoordigen;
iii.
2 leden de locatie Het Stedelijk Vakcollege vertegenwoordigen;
iv.
1 lid de locatie De Stedelijke Mavo vertegenwoordigt;
v.
1 lid de locatie ISK vertegenwoordigt;
vi.
1 lid de locatie Innova vertegenwoordigt.
De medezeggenschapsraad Vakschool Het Diekman bestaat uit 4 leden en is als volgt
samengesteld:
a. 2 leden gekozen door en uit het personeel;
b. 1 lid gekozen door en uit de ouders van leerlingen van vakschool het Diekman;
c. 1 lid gekozen door en uit de leerlingen van vakschool Het Diekman.
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4.

5.

6.

Daarnaast wordt er op grond van artikel 3, lid 6 van de wet een medezeggenschapsraad ingesteld
voor het personeel dat werkzaamheden verricht ten behoeve van beide scholen. Deze bestaat uit
4 leden en is als volgt samengesteld:
a. 2 leden gekozen door en uit het personeel van het Centrum voor Onderwijs en
Ondersteuning;
b. 2 leden gekozen door en uit het personeel van het Bestuursbureau.
Indien er geen ouder bereid is lid te worden van de medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum
of de medezeggenschapsraad Vakschool Het Diekman kan de vacature worden in de betreffende
medezeggenschapsraad worden toebedeeld aan de leerlinggeleding.
Indien er geen leerling bereid is lid te worden van de medezeggenschapsraad Het Stedelijk
Lyceum of de medezeggenschapsraad Vakschool Het Diekman kan de vacature worden in de
betreffende medezeggenschapsraad worden toebedeeld aan de oudergeleding.

Artikel 6.
1.

2.

3.
4.

Er zijn negen deelraden ingesteld:
a. de deelraad Kottenpark;
b. de deelraad College Zuid;
c. de deelraad Het Stedelijk Vakcollege;
d. de deelraad De Stedelijke Mavo;
e. de deelraad Vakschool Het Diekman;
f.
de deelraad ISK;
g. de deelraad Innova;
h. de deelraad Bestuursbureau;
i.
de deelraad Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning.
De deelraden Kottenpark, College Zuid en Het Stedelijk Vakcollege bestaan uit 8 leden, de
deelraden De Stedelijke Mavo, Vakschool Het Diekman, ISK en Innova bestaan uit vier leden. De
vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad van de betreffende locaties vormen tevens de
leden van de deelraden.
De deelraden Bestuursbureau en Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning bestaan uit 2 leden,
gekozen door en uit het personeel.
De deelraad brengt advies uit en geeft instemming aan voornemens en besluiten van het bevoegd
gezag die de betreffende locatie c.q. het bestuursbureau betreffen.

Artikel 7.
1.
2.
3.
4.

Deelraden

 Overleg met de medezeggenschapsorganen namens het bevoegd gezag

Het overleg met de GMR wordt gevoerd door het bestuur.
Met de drie medezeggenschapsraden vindt geen overleg plaats omdat alle bevoegdheden zijn
overgedragen hetzij aan de GMR, hetzij aan de deelraden. De medezeggenschapsraden kiezen wel
de leden van de GMR. Dit vindt plaats onder leiding van het bestuur.
Het overleg met de deelraden van Kottenpark, College Zuid, Het Stedelijk Vakcollege, De Stedelijke
Mavo, Vakschool Het Diekman, ISK en Innova wordt gevoerd door de betreffende directeur.
Het overleg met de deelraad Bestuursbureau en de deelraad Centrum voor Onderwijs en
Ondersteuning wordt gevoerd door de directeur van het Bestuursbureau of de directeur van het
Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning.
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Artikel 8.  Verkiezingen
1.
2.

De verkiezingsprocedure voor de medezeggenschapsraden en de deelraden is geregeld in het
Reglement Medezeggenschapsraden.
De verkiezingsprocedure voor de GMR is geregeld in het Reglement GMR. De leden van de GMR
worden gekozen door de drie medezeggenschapsraden.

Paragraaf 3. Informatievoorziening
Artikel 9. Informatie van het bevoegd gezag aan de GMR
1.
2.

Jaarlijks verschaft het bevoegd gezag schriftelijk tenminste de in artikel 8 van de wet genoemde
informatie aan de GMR.
De informatie wordt op een zodanig tijdstip verstrekt, dat alle leden van de GMR een redelijke tijd voor
de vergadering kennis kunnen nemen van de stukken, en zo nodig deskundigen kunnen raadplegen.

Artikel 10. Wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft
1.
2.

Het bevoegd gezag verstrekt de in het voorgaande artikel bedoelde informatie in principe digitaal.
Alle verkregen informatie is openbaar, tenzij anders vermeld.

Artikel 11. Wijze waarop de GMR en de deelraden informatie verstrekken en ontvangen
1.
2.
3.
4.

De GMR en de deelraden informeren hun achterban in de regel binnen 14 dagen na de
vergadering.
De secretaris informeert de overige leden over alle binnengekomen brieven en reacties en beslist
in overleg met de voorzitter of een reactie moet worden gegeven.
De vergaderingen zijn in principe openbaar.
Alle informatie wordt in principe digitaal verstrekt.

Artikel 12. Communicatie binnen de medezeggenschap
1.

2.
3.

4.
5.
6.

De GMR en de deelraden informeren elkaar ongevraagd volledig en helder over hun standpunten,
werkwijzen en procedure-afspraken met het bevoegd gezag. Agenda en verslagen van
bijeenkomsten van de GMR worden bekendgemaakt bij de deelraden. De deelraden informeren
de GMR en elkaar over hun agenda en verslagen.
De informatie wordt digitaal verstrekt.
Email en overige informatie wordt in principe verzonden aan de ambtelijk secretaris van de GMR
en aan de secretarissen van de deelraden. De secretaris geeft de leden van de raden een
overzicht van de verstrekte informatie. Eenieder heeft de mogelijkheid de informatie in te zien en
bespreking ervan te vragen in de raad.
Jaarlijks overlegt de GMR met de deelraden (afzonderlijk dan wel gezamenlijk).
Eenmaal per jaar overleggen de secretarissen van de verschillende raden over hun onderlinge
communicatie.
Voor alle medezeggenschapsorganen geldt dat voorafgaand aan de vergaderingen een
agendaoverleg plaatsvindt tussen de voorzitter en de overlegpartner.
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Paragraaf 4. Faciliteiten
Artikel 13. Faciliteiten
1.
2.

3.

4.
5.
6.

De GMR en de deelraden kunnen gebruik maken van voorzieningen waarover het bevoegd gezag
beschikt en die zij redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak.
De redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor de medezeggenschapsactiviteiten worden gedragen
door het bevoegd gezag. Onder deze activiteiten worden mede begrepen:
a. scholing van de leden en het medezeggenschapsorgaan als geheel;
b. overleg met deskundigen;
c. het voeren van rechtsgedingen;
d. het informeren en raadplegen van de achterban.
Voorwaarde is, dat het bevoegd gezag vooraf in kennis wordt gesteld van het activiteitenplan of
het concrete voornemen.
De personeelsleden in de GMR en in de deelraden ontvangen per raad een vrijstelling van hun
reguliere taken voor 80 uur per lid. Is een personeelslid tevens voorzitter van de GMR of deelraad,
dan wordt een extra faciliteit van 20 uur per benoemd personeelslid in de betreffende raad
toegekend.
De ouderleden in de GMR en in de deelraad ontvangen per vergadering een vacatievergoeding
van € 25,-- per bijgewoonde vergadering voor de gemaakte kosten, met een maximum van 15
vergaderingen per jaar.
De leerlingen in de GMR en in de deelraad ontvangen per vergadering een vacatievergoeding van
€ 25,-- per bijgewoonde vergadering voor de gemaakte kosten, met een maximum van 15
vergaderingen per jaar.
Indien een ouder of leerling het voorzitterschap vervult van de GMR of de deelraad, dan ontvangt
deze een extra vergoeding van € 1000,- per jaar.

Artikel 14. Wijziging statuut
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit statuut als voorstel voor aan de GMR en stelt het
gewijzigde reglement slechts vast voor zover het, na overleg al dan niet gewijzigde voorstel, de
instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de GMR heeft verworven.

Artikel 15. Citeertitel
1.
2.

Dit statuut kan worden aangehaald als: Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum
Enschede 2017.
Dit statuut treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017 en treedt in de plaats van het
Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015.
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