
Vastgesteld: 26-maart 2012 

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Openbare Dalton 

basisschool Binnen de Veste. 

 Aanvulling op de Wet Medezeggenschap Scholen van 2008.  

 

1: Taak van de voorzitter: 

1.1: De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en leiden van de 

vergaderingen van de Medezeggenschaps Raad, hierna kortweg MR genoemd. 

1.2: De voorzitter ( VZ) vertegenwoordigt de MR naar buiten en onderhoudt contact met de 

directie. 

1.3: De VZ is, samen met de secretaris (Secr.) verantwoordelijk voor het maken en verspreiden 

van de agenda, voor de verspreiding van notulen en stukken, voorzien van doel, termijn van 

behandelen(tijdspad), datum en de status van de stukken. Het streven is de agenda ten 

minste 2 weken vóór de vergadering te verspreiden verspreid, de stukken 2 weken vóór de 

vergadering. De secretaris streeft er naar, de notulen 14 dagen ná de vergadering klaar te 

hebben. 

1.4: De VZ bewaakt de tijdsduur van de vergadering. 

1.5: Er is een plaatsvervangend voorzitter die de VZ vervangt indien deze afwezig is. 

2: Taak van de secretaris: 

2.1: De Secr. maakt de notulen van de MR vergaderingen 

2.2: De Secr. beheert de voor de MR bestemde en van de MR uitgaande stukken en bewaart de 

notulen in archief.  

2.3 De Secr. en VZ zijn belast met het bijeenroepen van de MR, het opmaken van de agenda  en 

het voeren van briefwisseling. 

 

3: Financieel beheer MR: 

3.1 De financiën onder het beheer van de MR betreffen de oudergelden. De oudergelden bestaan 

uit de vrijwillige bijdrage van de ouders en de baten van de overblijfcommissie. De 

oudercommissie en de overblijfcommissie maken begrotingen op die tijdens de jaarlijkse 

ouderavond wordt voorgelegd. De MR keurt de begrotingen goed.  

 

          4: Bijeenroepen en agenda van de MR: 

4.1 De MR komt ten behoeve van de uitoefening van haar taak bijeen in de in het reglement voor 

de MR bepaalde gevallen. 

4.2 De voorzitter plant de reguliere vergaderingen (incl. tijd en plaats) in overleg met de MR. 

4.3 Een extra vergadering wordt, in spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat het 

verzoek daartoe is gekomen. 

4.4 De VZ en de Secr. roepen de MR en eventuele adviseurs bijeen dmv. een  

e-mailbericht 



Vastgesteld: 26-maart 2012 

4.5 De VZ en de Secr. stellen voor iedere vergadering een agenda op, waarop de voor die 

vergadering relevante onderwerpen staan. Ieder lid van de MR kan een onderwerp op de 

agenda laten plaatsen.  

4.6 Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping en het rondsturen van de 

agenda ten minste 14 dagen vóór de te houden vergadering. (zie 1.3) 

4.7: De VZ en de Secr. dragen er zorg voor, dat de agenda en de notulen van de MR  worden 

toegezonden aan de leden van de MR, de secretaris van de ouderraad, het secretariaat van 

het  BM en de directeur. Nadat de notulen onder de MR leden na 2 weken na de vergadering 

zijn verspreid en er door de leden per e-mail  akkoord is gegeven worden deze op de website 

gepubliceerd. De gepubliceerde notulen worden waar nodig gecensureerd.  Op de website 

wordt na elk overleg een kort verslag geplaatst ter informatie van de achterban. 

4.8: De MR leden hebben een haal en breng plicht mbt de stukken, agenda en notulen. 

 

5: Quorum: 

5.1: De vergadering wordt gehouden, indien er in ieder geval 4leden van de 6 MR aanwezig zijn. Is 

dit niet het geval, dan wordt er binnen 14 dagen een nieuwe vergadering gehouden. Deze 

vergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal leden dat dan aanwezig is. 

 

 

6: Stemming: 

6.1 De MR beslist bij  meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over 

personen schriftelijk. Blanco stemmen tellen niet mee.  

Stemmen bij volmacht is toegestaan. 

6.2 Wordt bij stemming over personen bij de eerste stemming géén meerderheid behaald, dan 

vindt herstemming plaats tussen hen, die in de eerste ronde de meeste stemmen kregen. Bij 

deze herstemming wordt diegene gekozen, die dan de meeste stemmen krijgt. Indien de 

stemmen staken, beslist het lot. 

6.3: Bij staking van stemmen over een door de MR te nemen besluit, dat geen betrekking heeft op 

personen, wordt deze zaak op de eerst volgende vergadering van de MR opnieuw aan de 

orde gesteld. Staken de stemmen dan opnieuw, dan is het voorstel verworpen. 

 

7: Notulen: 

7.1: De Secr. maakt van iedere vergadering van de MR notulen welke in de volgende MR 

vergadering worden vastgesteld. Eventuele opmerkingen over de notulen worden vóóraf via 

de mail gestuurd naar de VZ en de Secr.           

  

 

8: Jaarverslag: 

8.1: De Secr. maakt een jaarverslag van de werkzaamheden van de MR van het  afgelopen 

schooljaar ná de laatste vergadering van het schooljaar. Het jaarverslag wordt voorafgaand 
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aan de jaarlijkse ouderavond verspreid onder de leden, de onder 4.7 genoemde personen en 

de ouders. Op de jaarlijkse ouderavond wordt het verslag behandeld en vastgesteld.. 

8.2: De VZ en de Secr. dragen er zorg voor, dat het jaarverslag wordt gestuurd aan de GMR 

leden, het BM, het bestuur en de directeuren. De GMR leden zorgen voor verspreiding naar 

hun MR achterban. Verder is dit jaarverslag opvraagbaar voor iedere geïnteresseerde, via de 

VZ of Secr. 

8.3:       In het jaarverslag wordt de financiële verantwoording van de oudergelden opgenomen.  

 

 

9: Overig: 

9.1  In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de MR op voorstel van de VZ., met in 

acht neming van het bepaalde in de Wet Medezeggenschap Scholen. In geval van conflict 

geldt de wet ( WMS).Deze staat boven dit huishoudelijk reglement.  

9.2  De MR kan gebruik maken van specialisaties van de leden van de MR of de GMR. Zij kunnen 

het verzoek krijgen een stuk voor te bereiden en verslag uit te brengen aan de MR. 

9.3 De MR heeft het recht op initiatief. Zij kan leden van het BM, leden van het Managementteam 

(MT) en overige personen uitnodigen, een presentatie te houden of zaken te verduidelijken in 

de MR vergadering.  

 

10: Aan- en aftreden van leden van de GMR: 

10.1: Het aanmelden als lid van de MR is vrijwillig, doch niet vrijblijvend. Aanmelden geschiedt voor 

een termijn van ten minste 3 jaar, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om het lidmaatschap 

te beëindigen. De helft van de MR leden vertegenwoordigen de school, de andere helft de 

ouders, voorwaarde voor lidmaatschap van de oudergeleding MR, is dat er een kind van de 

kandidaat op school moet zijn ingeschreven.  

10.2: Alle MR leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de vergadering en de daaruit 

voortvloeiende afspraken en voorbereidingen. 

10.4: De MR leden zorgen ervoor, dat een opvolger of tijdelijk toehoorder op de hoogte is van de 

stukken en de al gevoerde discussies. 

 

 


