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Preambule 
 
Het bevoegd gezag van Onderwijsstichting Esprit te Amsterdam en de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraden van de onder Esprit ressorterende scholen voor primair en 

voortgezet onderwijs hebben overleg gepleegd over de inrichting van de 

medezeggenschapsstructuur van Esprit en de daaraan verbonden taken en bevoegdheden. 

Op basis van dat overleg en gelet op artikel 21 van de Wet Medezeggenschap op Scholen 

stelt het bevoegd gezag het navolgende medezeggenschapsstatuut vast.  

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden hebben in hun vergadering van 11 juni 

2013 met tenminste 2/3 meerderheid met dit statuut ingestemd. De ingangsdatum van het 

statuut is 12 juni 2013. 
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I. Algemene Bepalingen 
 

Artikel 1 Definities 

a) de Wet: de Wet Medezeggenschap op Scholen – WMS – (Stb. 2006,658); 

b) bevoegd gezag: het College van Bestuur van Onderwijsstichting Esprit te Amsterdam, 

of, in de daarvoor in aanmerking komende gevallen, de Raad van Toezicht van 

Onderwijsstichting Esprit; 

c) GMR ESPRIT PO: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen 

voor primair onderwijs die ressorteren onder Onderwijsstichting Esprit, te weten: 

- de Eilanden te Amsterdam (brinnr. 24NT); 

- de Europaschool te Amsterdam (brinnr. 24TC); 

- de WSV te Amsterdam (brinnr. 08CA); 

- de Montessori School te Landsmeer – MSL - (brinnr. 03PS). 

d) GMR ESPRIT VO: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen 

voor voortgezet onderwijs die ressorteren onder Onderwijsstichting Esprit en die 

vallen onder de brinnrs. 17YS en 30GC. 

e) Esprit MR: de medezeggenschapsraad die is ingesteld voor de scholen voor 

voortgezet onderwijs die ressorteren onder Onderwijsstichting Esprit en die 

gezamenlijk vallen onder het brinnr. 17YS, te weten: 

- de afdeling Secondary van the Amsterdam International Community School 

  (AICS),  zijnde  formeel de IGVO-afdeling van Onderwijsstichting Esprit; 

-  het Berlage Lyceum; 

- het Cartesius Lyceum 

- het Marcanti College 

- het Nova College; 

f) MR 30GC: de medezeggenschapsraad die is ingesteld voor de school voor voortgezet 

onderwijs, ressorterend onder Onderwijsstichting Esprit en vallend onder het brinnr. 

30GC (het 4e Gymnasium).  

g) de MR Eilanden: de medezeggenschapsraad die is ingesteld voor de school voor 

primair onderwijs, die ressorteert onder Onderwijsstichting Esprit en die valt onder 

het brinnr. 24NT; 

h) de MR Europaschool: de medezeggenschapsraad die is ingesteld voor de school voor 

primair onderwijs, die ressorteert onder Onderwijsstichting Esprit en die valt onder 

het brinnr. 24TC; 

i) MR WSV te Amsterdam: de medezeggenschapsraad die is ingesteld voor de school 

voor primair onderwijs, die ressorteert onder Onderwijsstichting Esprit en die valt 

onder het brinnr. 08CA; 

j) de MR MSL te Landsmeer: de medezeggenschapsraad die is ingesteld voor de school 

voor primair onderwijs, die ressorteert onder Onderwijsstichting Esprit en die valt 

onder het brinnr. 03PS; 

k) deelMR: de deelraden die zijn ingesteld voor de afzonderlijke scholen voor 

voortgezet onderwijs die vallen onder het brinnr. 17YS, alsmede: de deelraad die is 

ingesteld voor de afdeling Primary van The Amsterdam International Community 

School, zijnde formeel de IGBO-afdeling van de Europaschool; 
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l) organisatie: de gehele onderwijsinstelling voor primair en voortgezet onderwijs, 

ressorterend onder Onderwijsstichting Esprit; 

m) geleding: de leden in de GMR, de MR of de deelraad behorende tot de groep 

personeel, de groep ouders of de groep leerlingen; 

n) statuut: dit medezeggenschapsstatuut. 

 

Artikel 2 Aard en werkingsduur. 

1. Dit statuut is een medezeggenschapsstatuut in de zin van artikel 21 WMS.  

2. Het statuut heeft een werkingsduur van twee jaar na de ingangsdatum. 

3. Uiterlijk  3 maanden voor het einde van de werkingsduur treden het bevoegd gezag 

en de  GMR Esprit PO en GMR Esprit VO in overleg met als doel het evalueren, 

eventueel aanpassen en opnieuw vaststellen van het statuut. 

4. Bevoegd gezag en iedere GMR kunnen tussentijds voorstellen doen tot aanpassing 

van het statuut.  

5. Ieder besluit van het bevoegd gezag tot het wijzigen of opnieuw vaststellen van het 

statuut behoeft de instemming van tenminste 2/3 meerderheid van de leden van de 

betrokken GMR. 

 

Artikel 3 Werkingssfeer en Gemeenschappelijkheidclausule. 

1. Dit statuut regelt de structuur van de medezeggenschap van de scholen voor 

primair en voortgezet onderwijs die door Onderwijsstichting Esprit in stand worden 

gehouden. Hoofdstuk I en de hoofdstukken IV t/m VII zijn van toepassing op zowel 

de scholen voor voortgezet onderwijs als de scholen voor primair onderwijs. De in 

deze hoofdstukken gebruikte term GMR is van toepassing op de GMR ESPRIT PO en 

op de GMR ESPRIT VO. 

2. Hoofdstuk II is alleen van toepassing op de scholen voor primair onderwijs. 

3. Hoofdstuk III is alleen van toepassing op de scholen voor voortgezet onderwijs.  

4. In door het bevoegd gezag als zodanig aangegeven aangelegenheden die vanwege 

het VO- respectievelijk PO- overstijgende karakter het gemeenschappelijk belang 

van de Onderwijsstichting Esprit als geheel betreffen, streven de GMR ESPRIT PO en 

GMR ESPRIT VO naar een gemeenschappelijk standpuntbepaling. De desbetreffende 

aangelegenheid zal daartoe tenminste eenmaal worden besproken in een gemeen-

schappelijke vergadering van (afgevaardigden van) de beide GMR-en en door de 

beide GMR-en gelijktijdig worden geagendeerd voor overleg en besluitvorming. 

 

 

II. Structuur van de medezeggenschap in het primair 

onderwijs 
 

 

Artikel 4 De GMR Esprit PO. 

1.  Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle scholen voor primair 

onderwijs die ressorteren onder Onderwijsstichting Esprit en die vallen onder de 

brinnrs. 24TC, 24NT, 08CA en 03PS. 

2. De GMR ESPRIT PO bestaat uit  tien leden, waarvan vijf personeelsleden en vijf 
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ouders. 

3. Twee leden worden gekozen door de personeelsgeleding van de MR Europaschool 

(24TC); 

Eén lid wordt gekozen door de personeelsgeleding van de MR Eilanden (24NT); 

Eén lid wordt gekozen door de personeelsgeleding van de MR WSV (08CA); 

Een lid wordt gekozen door de personeelsgeleding van de MR MSL. 

4. Twee leden worden gekozen door de oudergeleding van de MR Europaschool (24TC); 

Eén lid wordt gekozen door de oudergeleding van de MR Eilanden (24NT); 

Eén lid wordt gekozen door de oudergeleding van de MR WSV (08CA). 

Één lid wordt gekozen door de oudergeleding van de MR MSL. 

5. Namens het bevoegd gezag wordt het overleg met de GMR of een geleding van de 

GMR gevoerd door de Voorzitter van het College van Bestuur.  

6. Het bevoegd gezag kan besluiten dat het overleg met de GMR in bijzondere gevallen, 

zoals in het geval van een persoonlijk belang van de Voorzitter of van tegenstrijdige 

belangen, door een ander namens het bevoegd gezag wordt gevoerd. De GMR wordt 

van een voornemen daartoe tijdig schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. 

7. De wijze van verkiezing van en het overleg in en met de GMR en de taken en 

bevoegdheden van de GMR worden omschreven in het reglement voor de GMR 

ESPRIT PO van Onderwijsstichting Esprit. 

8. In het reglement worden waarborgen ten aanzien van verkiezing en 

kandidaatstelling opgenomen die er toe strekken dat de samenstelling van de GMR 

ESPRIT PO een getrouwe afspiegeling vormt van de deelraad van de afdeling Primary 

en de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. 

 

Artikel 5 Medezeggenschapsraad. 

1. Er is een medezeggenschapsraad voor iedere afzonderlijke school voor primair 

onderwijs, vallende onder de brinnrs. 24TC, 24NT, 08CA en 03PS. 

2. Iedere afzonderlijke medezeggenschapsraad telt 6 leden, te kiezen door en uit de 

geledingen van de desbetreffende scholen, zoals in lid 4 van dit artikel aangegeven.  

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 is iedere afzonderlijke MR gerechtigd te 

opteren voor een samenstelling van 8 leden bij een school tot 300 leerlingen of van 

12 leden bij een school van 300 tot 800 leerlingen. Het bepaalde in lid 4 is in dat 

geval van overeenkomstige toepassing op de verkiezing van en de verhouding tussen 

deze leden. 

4. De leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden worden gekozen door en uit 

de geledingen van de desbetreffende scholen en wel in de volgende samenstelling: 

- MR Europaschool: 3 leden door en uit de leden van het personeel van de school 

en 3 leden door en uit de ouders van leerlingen van de school; 

- MR Eilanden: 3 leden door en uit de leden van het personeel van de school en 3 

leden door en uit de ouders van de leerlingen van de school; 

- MR WSV: 3 leden door en uit de leden van het personeel van de school en 3 

leden door en uit de ouders van de leerlingen van de school; 

- MR MSL: 3 leden en door en uit de leden van het personeel van de school en 3 

leden door en uit de ouders van de leerlingen van de school. 

5. Namens het bevoegd gezag wordt het overleg met de MR of een geleding van de MR 

gevoerd door de directie van de betrokken school.  
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6. Het bevoegd gezag kan besluiten dat het overleg met de medezeggenschapsraad in 

bijzondere gevallen, zoals in het geval van een persoonlijk belang van de directie of 

van tegenstrijdig belang, door een ander namens het bevoegd gezag wordt gevoerd. 

De medezeggenschapsraad wordt van een voornemen daartoe tijdig schriftelijk en 

gemotiveerd op de hoogte gesteld. 

7. De wijze van verkiezing van, alsmede het overleg in en met de 

medezeggenschapsraden en de taken en bevoegdheden van de 

medezeggenschapsraden worden omschreven in een medezeggenschapsreglement, 

dat voor iedere medezeggenschapsraad afzonderlijk wordt vastgesteld.   

8. In het medezeggenschapsreglement van de Europaschool worden, gelet op de 

autonome positie van de afdeling Primary, waarborgen ten aanzien van verkiezing 

en kandidaatstelling opgenomen die er toe strekken dat de samenstelling van de MR 

een getrouwe afspiegeling vormt van personeel en ouders van de Europaschool. 

 

Artikel 6  DeelMR 

1. Er is een deelraad voor de afdeling Primary van The Amsterdam International 

Community School (AICS), zijnde formeel-administratief de IGBO afdeling van de 

Europaschool (hierna: “de afdeling Primary”).   

2. De deelraad telt 6 leden, te kiezen door en uit de geledingen van de afdeling 

Primary, zoals in lid 4 aangegeven.  

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 is de deelraad gerechtigd te opteren voor een 

samenstelling van 8 leden bij een school tot 300 leerlingen of van 12 leden bij een 

school van 300 tot 800 leerlingen. Het bepaalde in lid 4 is in dat geval van 

overeenkomstige toepassing op de verkiezing van en de verhouding tussen deze 

leden. 

4. De samenstelling van de deelraad is als volgt:  

- 3 leden worden gekozen door en uit de leden van het personeel van de afdeling 

Primary van de AICS; 

- 3 leden worden gekozen door en uit de ouders van leerlingen van de afdeling 

Primary van de AICS. 

5. De deelraad treedt in alle bevoegdheden van de MR Europaschool ten aanzien van 

alle aangelegenheden die de afdeling Primary van de AICS betreffen en voor zover 

deze vanwege het schooloverstijgend belang niet behoren tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de MR Europaschool of de GMR Esprit PO.  

6. Namens het bevoegd gezag wordt het overleg met de deelraad of een geleding van 

de deelraad gevoerd door de directie van de betrokken school.  

7. Het bevoegd gezag kan besluiten dat het overleg met de deelraad in bijzondere 

gevallen, zoals in het geval van een persoonlijk belang van de directie of van tegen-

strijdig belang, door een ander namens het bevoegd gezag wordt gevoerd. De 

deelraad wordt van een voornemen daartoe tijdig schriftelijk en gemotiveerd op de 

hoogte gesteld. 

8. De wijze van verkiezing van en het overleg in en met de deelraad en de taken en 

bevoegdheden van de deelraad worden omschreven in een deelraadreglement.  

9. Het bevoegd gezag kan op verzoek van en met instemming van tenminste 2/3 

gedeelte van de MR Europaschool, of op verzoek van en met instemming van 

tenminste 2/3 meerderheid van de deelraad besluiten de deelraad met ingang van 
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een door het bevoegd gezag te bepalen datum op te heffen. 

10. De MR Europaschool treedt in de bevoegdheden van de opgeheven deelraad voor alle 

aangelegenheden, voorheen vallende onder het desbetreffende deelraadreglement. 

11. Het bepaalde in lid 8 is van overeenkomstige toepassing in de gevallen waarin en 

voor de duur dat door een meerderheid van tenminste 2/3 gedeelte van de zittende 

leden van de deelraad schriftelijk en gemotiveerd aan de MR Europaschool en het 

bevoegd gezag kenbaar wordt gemaakt, dat de deelraad structureel niet in staat is 

het in zijn reglement aangeduide overleg te voeren of zijn in het reglement 

omschreven taken en bevoegdheden uit te oefenen.  

 

 

IV. Structuur van de medezeggenschap in het 

voortgezet onderwijs.  

 

 

Artikel 7 De GMR ESPRIT VO 

1. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle scholen voor 

voortgezet onderwijs die ressorteren onder Onderwijsstichting Esprit en die vallen 

onder de brinnrs. 17YS en 30GC. 

2. De GMR ESPRIT VO bestaat uit 16 leden. 

3. Zeven leden worden gekozen door de personeelsgeleding van de Esprit MR.  

Één lid wordt gekozen door de personeelsgeleding van de MR 30GC. 

4. Drie of vier leden worden gekozen door de oudergeleding van de Esprit MR. 

Nul of één leden/lid van de GMR worden of wordt gekozen door de oudergeleding 

van de MR 30GC. 

5. Vier of drie leden worden gekozen door de leerling-geleding van de Esprit MR.  

Nul of één leden/lid van de GMR worden of wordt gekozen door de leerling-geleding 

van de MR 30GC. 

6. Namens het bevoegd gezag wordt het overleg met de GMR of een geleding van de 

GMR gevoerd door de Voorzitter van het College van Bestuur. 

7. Het bevoegd gezag kan besluiten dat het overleg met de GMR in bijzondere gevallen, 

zoals in het geval van een persoonlijk belang van de Voorzitter van het College van 

Bestuur of van tegenstrijdige belangen, door een ander namens het bevoegd gezag 

wordt gevoerd. De GMR wordt van een voornemen daartoe tijdig schriftelijk en 

gemotiveerd op de hoogte gesteld. 

8. De wijze van verkiezing van en het overleg in en met de GMR en de taken en 

bevoegdheden van de GMR worden omschreven in het reglement voor de GMR 

ESPRIT VO van Onderwijsstichting Esprit. 

9. In het reglement worden waarborgen ten aanzien van verkiezing en 

kandidaatstelling opgenomen, die er toe strekken dat de samenstelling van de GMR 

ESPRIT VO een getrouwe afspiegeling vormt van de afzonderlijke deelraden van de 

scholen, vallende onder het brinnummer 17YS en de MR van het 4e Gymnasium. 
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Artikel 8 Medezeggenschapsraad. 

1. Er is een medezeggenschapsraad voor de school voor voortgezet onderwijs, vallende 

onder het brinnr. 30GC, zijnde het 4e Gymnasium. 

2. Er is een medezeggenschapsraad voor de scholen voor voortgezet onderwijs, 

gezamenlijk vallende onder het brinnr. 17YS, te weten:  

- de afdeling Secondary van the Amsterdam International Community School; 

- het Berlage Lyceum; 

- het Cartesius Lyceum; 

- het Marcanti College; 

- het NOVA College; 

3. De ESPRIT MR telt 16 leden, gekozen door en uit de geledingen van de school, zoals 

in lid 4 bepaald. De MR 30GC telt 8 leden, gekozen door en uit de geledingen van de 

school, zoals in lid 4 bepaald.  

4. De leden van de MR 30GC en ESPRIT MR worden gekozen door en uit de geledingen 

van de desbetreffende scholen en wel in de volgende samenstelling: 

4.1. Esprit MR:  

-  8 leden worden gekozen door en uit het personeel van de scholen, vallende 

onder het brinnr. 17YS;  

- 4 leden worden gekozen door en uit de ouders van leerlingen op scholen 

vallende onder het brinnr. 17YS; 

- 4 leden worden gekozen door en uit de leerlingen van de scholen vallende onder 

het brinnr. 17YS. 

4.2. MR 30 GC: 

- 4 leden wordt gekozen door en uit het personeel van het 4e Gymnasium; 

- 2 leden worden gekozen door en uit de ouders van leerlingen van het 4e 

Gymnasium; 

- 2 leden worden gekozen door en uit de leerlingen van het 4e Gymnasium. 

5. Namens het bevoegd gezag wordt het overleg met de MR of een geleding van de MR 

gevoerd:  

- in het geval van de Esprit MR: door een afvaardiging van de directies van de 

afzonderlijke scholen; 

- in het geval van de MR 30GC: door de rector van het 4e Gymnasium.  

6. Het bevoegd gezag kan besluiten dat het overleg met de Medezeggenschapsraad in 

bijzondere gevallen, zoals in het geval van een persoonlijk belang van de directie of 

van tegenstrijdig belang, door een ander namens het bevoegd gezag wordt gevoerd. 

De medezeggenschapsraad wordt van een voornemen daartoe tijdig schriftelijk en 

gemotiveerd op de hoogte gesteld. 

7. De wijze van verkiezing van, alsmede het overleg in en met de 

medezeggenschapsraden en de taken en bevoegdheden van de 

medezeggenschapsraden worden omschreven in een medezeggenschapsreglement, 

dat voor iedere medezeggenschapsraad afzonderlijk wordt vastgesteld.   

8. In het reglement van de Esprit MR worden waarborgen ten aanzien van verkiezing en 

kandidaatstelling opgenomen die er toe strekken dat de samenstelling van de Esprit 

MR een getrouwe afspiegeling vormt van de afzonderlijke deelraden van de scholen, 

vallende onder het brinnummer 17YS. 



 

 

 

 

 Pag 9/13 

Statuut Medezeggenschap Esprit scholen d.d. 12.06.2013 

 

Artikel 9 Deelraden. 

1. Er zijn deelraden voor iedere afzonderlijke school, vallende onder het brinnr. 17YS.  

2. De deelraden zijn op verzoek van en met instemming van tenminste 2/3 gedeelte 

van de Esprit MR door het bevoegd gezag ingesteld voor iedere school, vallende 

onder het brinnr. 17YS, afzonderlijk. 

3. De deelraad van de afdeling Secondary van de AICS telt 8 leden, gekozen door en uit 

de geledingen van de afdeling Secondary zoals in lid 9 bepaald. 

4. De deelraad van het Berlage Lyceum telt 8 leden, gekozen door en uit de geledingen 

van het Berlage Lyceum, zoals in lid 9 bepaald. 

5. De deelraad van het Cartesius Lyceum telt 8 leden, gekozen door en uit de 

geledingen van het Cartesius Lyceum, zoals in lid 9 bepaald 

6. De deelraad van het Marcanti College telt 8 leden, gekozen door en uit de 

geledingen van het Marcanti College, zoals in lid 9 bepaald. 

7. De deelraad van het Nova College telt 8 leden, gekozen door en uit de geledingen 

van het Nova College, zoals in lid 9 bepaald. 

8. In afwijking van het bepaalde in lid 3 t/m 7 is iedere afzonderlijke deelraad 

gerechtigd te opteren voor een samenstelling van 8 leden bij een school tot 300 

leerlingen, van 12 leden bij een school tussen de 300 en 800 leerlingen en van 16 

leden bij een school met meer dan 800 leerlingen. Het bepaalde in lid 9 is in dat 

geval van overeenkomstige toepassing op de verkiezing van en de verhouding tussen 

de geledingen.  

9. De samenstelling van de deelraden van de afzonderlijke scholen is als volgt. 

a) de afdeling Secondary van the Amsterdam International Community School: 

- 4 leden door en uit het personeel van de afdeling Secondary; 

- 2 leden door en uit de ouders van de leerlingen van de afdeling Secondary; 

- 2 leden door en uit de leerlingen van de afdeling Secondary; 

b) het Berlage Lyceum: 

- 4 leden door en uit het personeel van het Berlage Lyceum; 

- 2 leden door en uit de ouders van de leerlingen van het Berlage Lyceum; 

- 2 leden door en uit de leerlingen van het Berlage Lyceum; 

c)  het Cartesius Lyceum: 

- 4 leden door en uit het personeel van het Cartesius Lyceum; 

- 2 leden door en uit de ouders van leerlingen van het Cartesius Lyceum; 

- 2 leden door en uit de leerlingen van het Cartesius Lyceum; 

d) Het Marcanti College: 

- 4 leden door en uit het personeel van het Marcanti College; 

- 2 leden door en uit de ouders van leerlingen van het Marcanti College; 

- 2 leden door en uit de leerlingen van het Marcanti College; 

e) het Nova College: 

- 4 leden door en uit het personeel van het Nova College; 

- 2 leden door en uit de ouders van de leerlingen van het Nova College; 

- 2 leden door en uit de leerlingen van het Nova College. 

10. De deelraad treedt in de bevoegdheden van de Esprit MR in alle aangelegenheden 

die de desbetreffende school betreffen en voor zover deze vanwege het 

schooloverstijgende karakter niet behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
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Esprit MR of de GMR Esprit VO. 

11. Namens het bevoegd gezag wordt het overleg met de deelraad of een geleding van 

de deelraad gevoerd door de directie van de betrokken school.  

12. Het bevoegd gezag kan besluiten dat het overleg met de deelraad in bijzondere 

gevallen, zoals in het geval van een persoonlijk belang van de directie of van 

tegenstrijdig belang, door een ander namens het bevoegd gezag wordt gevoerd. De 

deelraad wordt van een voornemen daartoe tijdig schriftelijk en gemotiveerd op de 

hoogte gesteld. 

13. De wijze van verkiezing van en het overleg in en met de deelraad en de taken en 

bevoegdheden van de deelraad worden omschreven in een deelraadreglement, dat 

voor iedere deelraad afzonderlijk wordt vastgesteld.  

14. Het bevoegd gezag kan op verzoek van en met instemming van tenminste 2/3 

gedeelte van de Esprit MR, of op verzoek van en met instemming van tenminste 2/3 

meerderheid van een deelraad besluiten om een voor een afzonderlijke school 

ingestelde deelraad met ingang van een door het bevoegd gezag te bepalen datum 

op te heffen. 

15. De Esprit MR treedt in de bevoegdheden van de opgeheven deelraad voor alle 

aangelegenheden, voorheen vallende onder het desbetreffende deelraadreglement. 

16. Het bepaalde in lid 9 is van overeenkomstige toepassing in de gevallen waarin en 

voor de duur dat door een meerderheid van tenminste 2/3 gedeelte van de zittende 

leden van een deelraad schriftelijk en gemotiveerd aan de Esprit MR  en het 

bevoegd gezag kenbaar wordt gemaakt, dat de deelraad structureel niet in staat is 

het in zijn reglement aangeduide overleg te voeren of zijn in het reglement 

omschreven taken en bevoegdheden uit te oefenen.  

 
 

IV. Informatievoorziening 

 

 

Artikel 10 Informatieverstrekking. 

1. Jaarlijks verschaft het bevoegd gezag schriftelijk tenminste de navolgende 

informatie aan de GMR:  

a) de begroting van de organisatie en bijbehorende beleidsvoornemens op 

financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied; 

b) aan het begin van het schooljaar de gegevens met betrekking tot:  

- de samenstelling van het bevoegd gezag 

- de organisatie binnen de school 

- het managementstatuut 

- de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid; 

c) vóór 1 mei: de berekening die ten grondslag ligt aan de overheidssubsidie; 

d) vóór 1 juli: het jaarverslag van de organisatie. 

2. Tevens ontvangt de GMR, al dan niet gevraagd, alle inlichtingen die deze voor de 

vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig heeft. Daarbij behoren in ieder geval: 

- de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn 

bevoegdheden; 

- elk oordeel van de klachtencommissie waarbij de commissie een klacht 
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gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd 

gezag naar aanleiding van het oordeel zal nemen. 

3. Voorts ontvangt de GMR tijdig, al dan niet gevraagd, alle inlichtingen die hij voor de 

vervulling van zijn taken redelijkerwijze nodig heeft. 

4. 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. 

5. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een 

geleding van de GMR wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere 

geledingen van de GMR aangeboden. 

6. De GMR verstrekt aan de MR, al dan niet gevraagd, alle informatie die voor deze MR 

van belang kan zijn voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden. Waar het 

een afzonderlijke school betreft waarvoor een deelraad is ingesteld, verstrekt de 

GMR de betrokken informatie rechtstreeks aan de betrokken deelraad.  

7. Alle in dit artikel bedoelde informatie wordt in ieder geval schriftelijk verstrekt en 

is openbaar, behoudens voor zover geheimhouding is opgelegd. 

 

Artikel 11 Informatievoorziening. 

1. De GMR en zijn geledingen informeren hun achterban in de regel binnen 30 dagen na 

een vergadering over hetgeen is besproken in de GMR of in het overleg met het 

bevoegd gezag.   

2. In gevallen waarin afzonderlijk overleg met een geleding heeft plaatsgevonden, 

bepaalt de betrokken geleding of en in welke vorm en in welke mate de overige 

geledingen over dit overleg worden geïnformeerd.  

 

Artikel 12  Schakelbepaling. 

1. Het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is van overeenkomstige toepassing op de 

informatieverstrekking aan en de informatievoorziening door een MR of een 

deelraad.  

 

Artikel 13 Communicatie binnen de school. 

1. De GMR, de eventueel uit die raad voortkomende themaraden en de geledingen van 

deze raden, informeren elkaar ongevraagd, volledig en helder over hun standpunten, 

werkwijzen en procedureafspraken met het bevoegd gezag. 

2. de MR van een school, eventueel uit die raad voortkomende deelraden, themaraden 

en de geledingen van deze raden, informeren elkaar ongevraagd volledig en helder 

over hun standpunten, werkwijzen en procedureafspraken met de directeur/rector.  

3. De GMR informeert de MR-en van de scholen over in de GMR behandelde 

agendapunten. 

4. Verslagen van de GMR en de uit die raad voortgekomen themaraden, verslagen van 

de MR-en van de scholen en de uit die raden voortgekomen deelraden en/of 

themaraden, worden, zo nodig onder voorbehoud van goedkeuring, geplaatst op het 

openbare deel van de website van Onderwijsstichting Esprit. De onderliggende 

vergaderstukken worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bij Esprit betrokken 

personeelsleden, ouders en leerlingen, voor zover deze niet onderhevig zijn aan 

afspraken over geheimhouding. 
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5. De informatie wordt schriftelijk en waar mogelijk elektronisch verstrekt.  

 

 

V. Faciliteiten 
 

 

Artikel 14  Faciliteiten afgesproken in onderling overleg 

1. De GMR, de medezeggenschapsraden en de deelraden kunnen gebruik maken van de 

voorzieningen waarover het bevoegd gezag beschikt en die de GMR, de 

medezeggenschapsraden en de deelraden redelijkerwijs nodig hebben voor de 

vervulling van hun taak. De faciliteiten worden vastgelegd in een bij dit Statuut 

behorende bijlage. 

2. De kosten voor de medezeggenschapsactiviteiten met inbegrip van 

overlegvergaderingen met het bevoegd gezag worden voor wat betreft de GMR 

ESPRIT PO en de GMR ESPRIT VO gedragen door het bevoegd gezag, en voor wat 

betreft de medezeggenschapsraden en de deelraden door de desbetreffende scholen. 

Onder deze activiteiten worden mede begrepen: 

- scholing van leden van de GMR 

- het inhuren van deskundigen 

- het voeren van rechtsgedingen 

- 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 van de GMR, de 

medezeggenschapsraden en de deelraden.  

Het bevoegd gezag kan in overleg met de GMR, medezeggenschapsraad of deelraad 

besluiten voor de in dit lid bedoelde activiteiten een vast budget per jaar ter 

beschikking te stellen. 

3. Ten aanzien van de faciliteiten voor de personeelsleden in de GMR, de medezeggen-

schapsraden en de deelraden zijn afspraken gemaakt zoals in de bij dit statuut 

behorende bijlage omschreven.  

4. Ten aanzien van de faciliteiten voor de ouderleden in de raad is zijn afspraken 

gemaakt, m.n. inzake een vacatievergoeding, zoals in de bij dit statuut behorende 

bijlage omschreven.  

5. Ten aanzien van de faciliteiten voor de leerlingen in de raad zijn afspraken gemaakt, 

m.n. inzake een vacatievergoeding, zoals in de bij dit statuut behorende bijlage 

omschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Verkiezingen 
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Artikel 15 Verkiezingen GMR 

1. Aansluitend op de MR- en deelraadverkiezingen van alle scholen, vinden de GMR-

verkiezingen plaats.  

2. De coördinatie van alle verkiezingen ligt bij de GMR. 

 

 

VII. Participatie 
 

Artikel 16 Participatie van de geledingen. 

1. De Onderwijsstichting Esprit streeft naar een zo optimaal mogelijke participatie 

van alle geledingen in GMR. 

 

 


