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Artikel 1: Taak voorzitter 

1. De voorzitter is belast met het bijeenroepen van de Medezeggenschapsraad, met het openen, 

schorsen, heropenen, sluiten en leiden van de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad en is 

verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda. 

2. De voorzitter vertegenwoordigt de Medezeggenschapsraad in en buiten rechte. 

3. In samenspraak met de overige leden van de MR stelt de voorzitter een activiteitenplan op. 

4. Er is een plaatsvervangend voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid in zijn taakvervulling 

vervangt. 

 

Artikel 2: Taak secretaris 

1. De secretaris is belast met het voeren van de communicatie (o.a. Fama, Periodos) en het beheren van 

de voor de Medezeggenschapsraad bestemde en van de Medezeggenschapsraad uitgaande stukken. 

2. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag.  

3. De secretaris draagt er zorg voor dat de agenda van de vergadering, de openbare stukken en de 

notulen van de voorafgaande vergadering ter inzage beschikbaar worden gesteld op een algemeen 

toegankelijke plaats voor alle geledingen van het Gymnasium. 

 

Artikel 3: Bijeenroepen en agenda van de Medezeggenschapsraad. 

1. De Medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitvoering van zijn taak bijeen in de in het 

Medezeggenschapsraadreglement bepaalde gevallen. 

2. De voorzitter bepaalt in overleg met de overige MR leden de tijd en plaats van de vergadering. 

3. Een vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat een 

verzoek daartoe is binnengekomen van een van de leden van de Medezeggenschapsraad, de rector of 

de bestuurmanager (c.q. bevoegd gezag). 

4. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter d.m.v. een schriftelijke oproeping aan alle leden en 

eventuele adviseurs. De voorzitter nodigt deze adviseur uit op voordracht van een van de leden van de 

Medezeggenschapsraad onder de voorwaarde dat minder dan 3 leden bezwaar maken tegen de 

aanwezigheid van deze adviseur. De adviseur heeft spreekrecht tijdens de vergadering, maar geen 

stemrecht. Een lid van de Medezeggenschapsraad kan de voorzitter schriftelijk verzoeken een punt op 

de agenda te plaatsen. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping en het 

rondsturen van de agenda minstens een week voor de te houden vergadering van de 

Medezeggenschapsraad. 

 

Artikel 4: Stemming 

1. In een Medezeggenschapsraadvergadering kan pas tot stemming worden overgegaan indien van iedere 

geleding van de MR minimaal de helft van de raadsleden aanwezig is. Wanneer dit vereiste aantal 

leden niet is bereikt wordt binnen twee werkdagen een oproep rondgestuurd voor een nieuwe 

vergadering waarbij wordt voldaan aan artikel 3.3. In deze vergadering kan worden gestemd ongeacht 

het aantal aanwezige leden. 

2. De Medezeggenschapsraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het 

Medezeggenschapsraadreglement anders bepaalt. Over zaken wordt mondeling en over personen 

wordt schriftelijk gestemd, tenzij de Medezeggenschapsraad in een bepaald geval anders besluit. Ieder 

aanwezig lid is verplicht tot stemmen. Bij volmacht stemmen is niet mogelijk. 

3. Bij staking van stemmen over een door de Medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen 

betrekking heeft op personen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

4. Bij staking van stemmen over personen volgt een tweede stemmingsronde. Staken de stemmen hier 

alsnog dan valt de beslissing in het voordeel van de persoon. 
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Artikel 5: Verslaglegging 

1. De secretaris maakt iedere vergadering een verslag dat in de volgende vergadering door de 

Medezeggenschapsraad wordt vastgesteld. Dit verslag wordt overeenkomstig artikel 2.3 van dit 

reglement bekend gemaakt. 

2. De notulant maakt de uitslag van de stemmingsronde z.s.m. na de vergadering bekend aan de rector. 

3. De secretaris informeert de  alle geledingen over het bestaan van het jaarverslag. Dit verslag wordt ter 

inzage beschikbaar gesteld overeenkomstig artikel 2.3. 

 

Artikel 6: Behandeling voorstellen 

1. Voorstellen worden ingediend bij de voorzitter of secretaris van de Medezeggenschapsraad. 

2. De bij de voorstellen behorende stukken dienen voor het opmaken van de agenda, uiterlijk één week 

voor de vergaderdatum, ingeleverd te zijn bij de voorzitter/secretaris. 

3. Voorstellen die later binnenkomen worden in beginsel in de daaropvolgende 

medezeggenschapsraadvergadering behandeld. 

 

Artikel 7: Orde van de vergadering 

1. De voorzitter bewaakt de orde van de vergadering. 

2. De voor advies en/of instemming ingediende voorstellen worden toegelicht door de, voor het indienen 

van het voorstel, verantwoordelijke persoon. Aansluitend wordt er over de ingediende voorstellen 

gestemd.  

 

Artikel 8: Commissies/Portefeuillehouders 

1. In de raad kunnen portefeuillehouders aangesteld worden voor de volgende 5 onderwerpen: 

communicatie, personeel en organisatie, formatie en financiën en vernieuwingen in het onderwijs. 

2. De portefeuillehouders hebben tot taak om zich namens de medezeggenschapsraad nader te 

oriënteren op de bij de raad ingediende stukken betreffende hun onderwerp. Zij onthouden zich van 

het uitspreken van een oordeel tot dat zij in de volledige vergadering hun bevindingen hebben 

gerapporteerd. 

3. Op voorstel van de voorzitter kan de MR commissies instellen, welke tot taak hebben zich namens de 

MR nader te oriënteren op stukken of nader onderzoek te verrichten naar de stukken die onder 

meerdere onderwerpen vallen. (zie ook artikel 8.2) 

4. De voorzitter of een door de MR aan te wijzen lid voert de financiële huishouding van de MR. Hij/zij 

stelt ieder schooljaar een begroting op en legt over ieder schooljaar verantwoording af aan de 

secretaris zodat dit kan worden opgenomen in het jaarverslag. 

 

Artikel 9: Onvoorziene zaken 

In de gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de medezeggenschapsraad op 

voorstel van de voorzitter met inachtneming van het bepaalde in de Wet Medezeggenschap Scholen 

(WMS) en het Medezeggenschapsraadreglement.   

 


