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lnleiding

Dit mcdezeggenrchapertatuut lt gebareerd op het modeletatuut voor een bevoegd

gczeg over meerderc acholen, fanuarlvan www.lníowme.nl

Stichtlng Optlmu* Primalr Onderwlls voert het bevoegd gezsg uit ovor 41 rcholen.
Dit medezeggenschapsstatuut is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderuvijs

(1 -1 -2021 ) en het modelmedezeggenschapsstaluut (januari 20'17),

Greve, ít januari 202í

Ondertekening

Dit medezeggenschapsstatuut is opgemaakt en vastgesteld door het bevregd gezag van

Stichting Optimus Primair Ondenrijs.

H.J.Th. van de Ven M.A.M. Donders
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De ppelijke medezeggenschapsraad verleend ínstemming tot vaststelling van

het medezeggenschapsstatuut Stichting Optimus Primair Onderwijs.
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Secretaris
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Overzicht scholen

Dalton

Basisschoolde

Raamdonk Grave

De Klimop

Wilbertoord
De Weijerwereld
Boxmeer

Klim Op

Megen

De Akkerwinde
Vianen

De Linde

Macharen

De Zevensprong

Cuijk
Matthias Oploo

De Bakelgeert

Boxmeer

De Lindekring

St. Agatha

De Zonnewijzer

Westerbeek

Onze bouwsteen

Beugen

De Bogaard

Ravenstein

De Regenboog

Cuijk

Den Omgang

Schaijk

Oventje
Zeeland

De Bolster

Sambeek

De Regenboog

Schaijk

Dr. Jan de Quay
Beers

Pater Eymard

Stevensbeek

De Bongerd

Gassel

De Schare Sint

Hubert
Het Baken (SBO)

Oss

't Schrijverke

Herpen

De Bongerd

Haps

De Sprankel

Grave

Het Telraam

Oeffelt
't Stekske

Langenboom

De Ester

Escharen

De vier
Heemskinderen

Deursen

Kindcentrum De

LenS Mill
SG Palet (SBO)

Boxmeer

De Kreek'l

Reek
De WaaiCuijk

Kindcentrum

Leander Sint

Anthonis

Sint Jozef

Velp

De Klimop

Rijkevoort
De Wegwijzer
Grave

Kindcentrum De

Sprong Wanroij
Sint Lambertus

Haren

Vlasgaard

Zeeland
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tVled ezeggenschapsstatu ut van Stichting

Optimus Primair Ondenvijs te Grave

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. wet:
b. bevoegd gezag

c. College van Bestuur:
d. lnterne toezichthouder:
e. GMR:

Í. MR:

g. scholen:

h. leerlingen:

i. ouders:
j. personeel:

k. geleding:

L ondersteuningsplanraad;

m. statuut:

de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
Stichting Optimus Primair Onderwijs; stichting voor katholiek,
protesta nts-christel ij k en i nterconfessioneel pri ma ir onderwijs ;

het bestuur van de Stichting Optimus Primair Onderwijs;
de Raad van Toezicht Stichting Optimus Primair Onderwijs;
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld
in artikel 4 van de wet;
de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de
wet;
de onder het bevoegd gezag staande scholen, zoals bedoeld
in de Wet op het primair onderwijs;
de leerlingen, in de zin van de Wet op het primair onderwijs,
van de scholen;
de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te
werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en
dat werkzaam is op de scholen of voor het bevoegd gezag;
een afzonderlijke groep van medezeggenschapsraadleden, als

bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet;

de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband

als bedoeld in artikel4a van Wet op het Primair Onderwijs
d it medezeggenschapsstatuut.

Artikel 2 Aard en werkingsduur statuut

1. Het statuut treedt in werking op 1 januari 2021 en heeft een werkingsduur van twee jaar
2. Uiterlijk drie maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen, treden de

GMR en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en opnieuw
vaststellen van het statuut.

3. Het bevoegd gezag en de GMR kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut
ongeacht het aflopen van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn.

4. Een voorstel tot vaststelling of wijziging van het statuut behoeft de instemming van twee

derde meerderheid van de leden van de GMR.
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Artikel 3 1 GIVIR

1. Aan het bevoegd gezag is een GMR verbonden.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 16 leden die gekozen

worden uit ouders en personeel van alle aangesloten scholen.
3. Voor de verdeling van het aantal leden geldt dat zowel oudergeleding als

personeelsgeleding een gelijk deel invullen.
4. Kandidaten voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen zowel

komen uit de leden van de bij Optimus behorende medezeggenschapsraden als ook
uit de achterban van de geledingen.

5. De verkiezing van de leden van de GMR vindt plaats overeenkomstig het
medezeggenschapsreglement van de GMR.

Artikel 3.2 tMR

1. Aan elke school met een Brin-nummer is een MR verbonden.
2. Het aantal leden van de MR is opgenomen in het MR-reglement van de

desbetreffende school. De leden van de MR worden gekozen uit en door het
personeel van de desbetreffende school en uit en door de ouders van de
desbetreffende school, en welzo dat het aantal leden, gekozen uit en door het
personeel van de scholen onderscheidenlijk uit en door ouders, elk de helft van het
aantal leden van de MR bedraagt.

3. De verkiezing van de leden van de MR vindt plaats overeenkomstig het
medezeggenschapsreglement van de MR.

Artikel 3.3 Commissies GMR en MR

1. GMR en MR laat zich bijstaan door de volgende commissies:
2. Commissie Financiën
3. Commissie Onderwijs, hr-beleid en ontwikkeling
4. De commissies adviseren de GMR respectievelijk de MR. Er is geen sprake van

gedelegeerde bevoegdheden.
5. Naast leden van de GMR, respectievelijk de MR, kunnen ook niet-leden van de

GMR, respectievelijk de MR, deel uitmaken van een commissie.
6. Leden van het College van Bestuur of personeelsleden aan wie het overleg met de

GMR, respectievelijk de MR, is opgedragen kunnen geen deel uitmaken van een
commissie.

7. Over de werkwijze van de commissie worden, indien noodzakelijk of gewenst,
nadere afspraken vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de GMR,
respectievelijk de MR formatievooziening

Artikel 4 lnformatievoorziening door het bevoegd gezag

1. Het bevoegd gezag verstrekt de GMR, de MR, de geledingen dan wel de
commissies, al dan niet gevraagd, tijdig en op een toegankelijke wijze, de informatie
die ieder van hen voor de vervulling van hun taken nodig hebben.

2. Tot de informatie als bedoeld in lid 1 behoort in ieder geval:
a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel,

organisatorisch en onderwijskundig gebied
b. jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan

de middelen uit's Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag;
c. jaarlijks voor 1 juli een bestuursverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet

op het primair onderwijs;
d. de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn

bevoegdheden;
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e. terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in
artikel 14van de Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een
klacht gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het
bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen, een en ander
met inachtneming van de regelingen met betrekking tot de privacy van het
personeel, de ouders en de leerlingen, bedoeld in de artikelen 12, eerste lid,
onderdeel m, 13, onderdeel i en 14, tweede lid, onderdeel f en derde lid,
onderdeel d van de wet.

3. Het bevoegd gezag stelt de informatie mondeling dan wel schriftelijk, en zo mogelijk
eveneens langs digitale weg, ter beschikking aan de GMR en MR, en haar
commissies.

4. lndien het bevoegd gezag een voorstelvoor advies of instemming voorlegt aan een
geleding van de GMR of MR, biedt het bevoegd gezag , voor zover relevant, dat
voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding van de GMR of MR
aan.

Artikel 5 lnformatieverstrekking betrokkenen

1. De GMR en MR doen aan alle bij de scholen betrokkenen, indien van toepassing en
wenselijk, gevraagd en ongevraagd schriftelijk dan wel mondeling verslag over hun
activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met ieder van hen overleg
te voeren.

2. De vergaderingen van de GMR, de MR, dan wel de geledingen, zijn in principe
openbaar.

Artikel 6 Onderlinge informatieverstrekking

1. De GMR, MR, hun geledingen en haar commissies, doen aan elkaar, indien van
toepassing en wenselijk, gevraagd en ongevraagd schriftelijk dan wel mondeling
verslag over hun activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met ieder
van hen overleg te voeren.

2. Minimaal één keer per jaar wordt er een klankbordbijeenkomst, georganiseerd door
de GMR, voor de aangesloten MR'en commissies. Er wordt nadere informatie
verstrekt over de wijze waarop de GMR in de afgelopen periode heeft gefunctioneerd
en de GMR stelt de MR-en en de commissies in de gelegenheid om hierover met de
GMR gezamenlijk overleg te voeren. Tevens vindt tijdens deze
klankbordbijeenkomst overleg plaats over de genomen besluiten in het afgelopen
jaar en de voorliggende besluiten en voornemens.

Artikel 7 Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling

1. Het bevoegd gezag staat aan ouders en personeelsleden, die deelnemen in de
GMR, MR, de geledingen het gebruik toe van de voozieningen waarover het
bevoegd gezag kan beschikken en die zij voor de vervulling van hun taken
redelijkerwijs nodig hebben. Het bevoegd gezag vergoedt binnen de grenzen der
redelijkheid alle scholingskosten voor de (G)MR-leden.

2. De faciliteitenregeling medezeggenschapsorganen Stichting Optimus Primair
Onderwijs (1-1-2021) is van toepassing voor de GMR, de MR-en, de geledingen en

de commissies. (Zie bijlage)
3. Voor het personeel dat zitting heeft in de P(G)MR zijn van toepassing de faciliteiten

in de vorm en uren zoals omschreven en geregeld in arl. 13.2 en Bijlage Al l van de
CAO.PO.

4. Op verzoek van het personeelslid zullen de uren, ingezet voor de GMR, worden
uitbetaald. Het personeelslid dient daartoe een verzoek in bij het College van Bestuur
van Stichting Optimus en geeft aan om hoeveel uren het op schooljaarbasis gaat. De
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CAO primair onderwijs is leidend. lndien een personeelslid ervoor kiest alle, of een
gedeelte van de GMR- uren uit het taakbeleid in te zetten, treedt het personeelslid in
overleg met de directeur van de school.

5. Jaarlijks wordt er een bedrag gereserveerd in de begroting van de instelling voor
medezeggenschap inclusief scholing, raadpleging externe deskundigen en juridische
bijstand ten behoeve van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en
medezeggenschapsraden. Dat bedrag is minimaal gelijk aan de bedragen zoals
omschreven en geregeld in artikel 13.3 en Bijlage A11 van de cao-PO.

6. Op het schriftelijk vezoek van ouders en personeelsleden, die deelnemen in de
GMR, MR of de geledingen vergoedt het bevoegd gezag terstond de redelijkerwijs
noodzakelijke kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van
rechtsgedingen. De GMR, MR of de geledingen kan het bevoegd gezag vezoeken
deze kosten rechtstreeks aan de deskundige of andere derde partijte betalen. ln dit
laatste geval voldoet het bevoegd gezag terstond aan dat vezoek.

7. De GMR, MR of de geledingen stellen het bevoegd gezag vooraf in kennis van de
medezeggenschapsactiviteiten, als bedoeld in lid 6.
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Bijlage: Faciliteitenregeling medezeggenschapsorganen

Deze faciliteitenregeling is gebaseerd op:
- Wet Medezeggenschap Scholen \MIS; geldend vanaf 1-2020
- CAO PO 2019-2020, artikel 13.3 en bijlage A1 1.

De medezeggenschapsraad kan op vezoek en passend binnen het activiteitenplan binnen
de school (organisatie) beschikken over alle (vergader-) faciliteiten die voor de raad nodig
zijn om haar werkzaamheden adequaat uit te kunnen voeren. Dit betreft het gebruik van:

o een vergaderruimte;
o de aanwezige kopieerapparatuur;
o alle informatie- en communicatievoozieningen, m.n. de website en de por- tal;
. deaanwezigekeukenfaciliteiten.

ln het bekostigingsstelsel Primair Onderwijs zit een bedrag ten behoeve van de mede-
zeggenschap op school. Uit deze vergoeding worden bovenstaande posten bekostigd. Dit
bedrag is als volgt opgebouwd:

Medezeggenschapraden per school

Per leerling € 1,85

Ouderinzet Per school € 9,87

Per leerling € 1,03

Ten behoeve van de personeelsgeleding zijn verder de navolgende faciliteiten beschikbaar:
o p€Í MR moet het bevoegd gezag op basis van de cao, bijlage Al l middelen

beschikbaar houden op basis van het volgende schema:
o p€r 2 jaar kan een lid van de personeelsgeleding van de MR drie dagen

besteden aan (na)scholing, de medezeggenschap betreffende

0-250 € 927,00 € 1.008,00

>250 € 1.545,00 € 1.679,00

Aan de MR worden eveneens middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van :

o het inhuren van deskundigen en
o het voeren van rechtsgedingen.

Deze middelen worden door het bevoegd gezag beschikbaar gesteld op basis van een
vooraf uitgebrachte offerte.

De toekenning van bovengenoemde faciliteiten voor de PMR vindt plaats op basis van de
daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden. Deze blijkt uit:

1. Het jaarlijks op te stellen activiteitenplan en de verantwoordingsrapportage. Het
activiteitenplan wordt vóór 1 oktober aan het bevoegd gezag aangeboden en bevat:

. een overzicht van de geplande activiteiten en werkzaamheden;

. of en zo ja, in welke mate er personeelsleden worden vrij geroosterd van
taken ten behoeve van het uitvoeren van mr-werkzaamheden die leiden tot
betaalde vervangingskosten ;

. een ovezicht van de gewenste scholing en cursussen;

IOptimus Primair Onderwijs



o de beoogde inzet van andere middelen.
2. De verantwoording vindt na afloop van een schooljaar plaats vóór 1 oktober door

middel van een schriftelijke rapportage.
3. Ten behoeve van de leden van de oudergeleding wordt geen vacatievergoeding

beschikbaar gesteld. Daadwerkelijk gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten
kunnen worden gedeclareerd.

Gemeenschappelij ke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kan op verzoek en passend binnen het
activiteitenplan, beschikken over alle (vergader-) faciliteiten binnen de organisatie, die voor
de raad nodig zijn om haar werkzaamheden adequaat uit te kunnen voeren. Dit betreft het
gebruik en of de inzet van:

. een vergaderruimte;
o de aanwezige kopieerapparatuur;
. alle informatie- en communicatievoozieningen, met name de website en de portal;
o een ambtelijk secretaris. De kosten hiervan worden venekend met het reguliere

budget;
o de aanwezigekeukenfaciliteiten.

Ten behoeve van de personeelsgeleding van de GMR zijn verder de navolgende faciliteiten
t.b.v. de school beschikbaar:

lndien een school een GMR-lid levert, dan ontvangt de school éénmaal

scholen voor SBO: € 1.008,
- in het betreffende
schooljaar.

Beschikbare uren voor medezeggenschapsorganen

Personeelslid van de MR en GMR '100 uur op jaarbasis

Personeelslid voozitter van de MR 80 uur op jaarbasis

Ouder voozitter MR en personeelslid
MR secretaris 80 uur op jaarbasis

Op vezoek van het personeelslid zullen de uren, ingezet voor de GMR worden uitbetaald.
Het personeelslid dient daartoe een vezoek in bij het College van Bestuur van Optimus en
geeft aan om hoeveel uren het op school- jaarbasis gaat. De CAO primair onderwijs is
leidend. Indien een personeels- lid eryoor kiest alle, of een gedeelte van de GMR- uren uit
het taakbeleid in te zetten, treedt het personeelslid in overleg met de directeur van de
school.
Als een werknemer de voozitter van de GMR is worden er 20 uren extra toegevoegd. Als
een ouder voozitter is van de GMR worden deze20 uren toegevoegd aan de secretaris
van de GMR, mits de secretaris deel uitmaakt van de personeelsgeleding;
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per twee jaar kan een lid van de personeelsgeleding drie dagen besteden aan (na-)
scholing, de GMR betreffende.

Aan de GMR worden eveneens middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van
o het inhuren van deskundigen en
o het voeren van rechtsgedingen.

1. Deze middelen worden door het bevoegd gezag beschikbaar gesteld op basis van
een vooraf uitgebrachte offerte.

2. De toekenning van bovengenoemde faciliteiten voor de PGMR vindt plaats op basis
van de daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden. Deze blijkt uit het jaarlijks
op te stellen activiteitenplan en de verantwoordingsrapportage.

3. Het activiteitenplan wordt vóór 1 oktober aan het bevoegd gezag aangeboden en
bevat:
een ovezicht van de geplande activiteiten en werkzaamheden;

. of en zo ja, in welke mate er personeelsleden worden vrij geroosterd van
lestaken ten behoeve van het uitvoeren van GMR-werkzaamheden die leiden
tot betaalde vervang ingskosten ;

. een overzicht van de gewenste scholing en cursussen;
o de beoogde inzet van de andere middelen;

4. De verantwoording vindt na aÍloop van een schooljaar plaats vóór 1 oktober
Door middel van een schriftelijke rapportage.

5. ïen behoeve van de leden van de oudergeleding van de GMR wordt in een
separate regeling gepubliceerd hoe hun onkostenvergoeding is geregeld. Die
regeling kan worden aangehaald als "faciliteiten oudergeleding GMR Stichting
Optimus".
Zie bijlage van dit statuut.
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Bijlage Faciliteitenregeling Oudergeleding Medezeggenschapsorganen

Deze regeling is van kracht voor:
- De oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Deze faciliteitenregeling is gebaseerd op:
- Wet Medezeggenschap Scholen WMS; geldend vanaf 1-8-2017
- CAO PO 2018-2019, artikel 13 en bijlage A1 1.

- Regeling faciliteiten (g)mr Optimus per 01-08-2018

Deze faciliteitenregeling wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld.

Gemeenschappel ij ke medezeggenschapsraad

1. T.b.v. de leden van de oudergeleding van de GMR wordt in een separate regeling
gepubliceerd hoe hun onkostenvergoeding is geregeld. Deze regeling kan worden
aangehaald als "regeling faciliteiten oudergeleding GMR Optimus" .

2. De zwaarte van de advies- en instemmingsbevoegdheid van de GMR ligt op
organisatiebreedte ipv schoolbreedte.

3. Er zijn dus termen aanwezig om, gelet op de inzet, over te gaan tot een
vrijwilligersvergoeding die recht doet aan die inzet en aan de verantwoordelijkheden
die dat met zich meebrengt. Die verantwoordelijkheden sec worden niet beloond. De
daarmee gepaard gaande inzet wel.

4. Er wordt uitgegaan van een inzet bij 10 vergaderingen/bijeenkomsten. De inzet wordt
vastgesteld op maximaal 7 uur per vergadering; 2 uur voorbereiden, 3 uur vergaderen
en 2 uur nazorg. Bovenop deze70 uren wordt uitgegaan van 25 uren
bijscholing/zelfscholing. Het totaal aantal uren komt uit op 95 uren. Dat levert een
vergoeding op van 95 keer € 5,00 volgens de fiscale vrijwilligersregeling. Deze
vergoeding wordt door Optimus verhoogd met een vaste vergoeding voor reiskosten
en overige te maken onkosten van € 250 per jaar. De vergoeding vanaf 1-1-2021
bedraagt dan ook €725 per schooljaar. Separaat kan alleen het meerdere worden
gedeclareerd.

5. Vervult een ouderlid de rol van voozitter, secretaris en/of penningmeester dan wordt
het aantal in te zetten uren vastgesteld op 1,5 keer het aantal uren van de leden,
zijnde 105 uren. Daarenboven worden 25 uren geteld voor scholing waardoor het
aantal uren uitkomt op 130. Dat levert een vergoeding op van 130 keer € 5,00 volgens
de fiscale vrijwilligersregeling. Deze vergoeding wordt door Optimus verhoogd met
een vaste vergoeding voor reiskosten en overige te maken onkosten van € 250 per
jaar. De vergoeding vanaf 1-1-2021 bedraagt dan ook € 900 per schooljaar. Separaat
kan alleen het meerdere worden gedeclareerd.

Aldus vastgesteld te Grave op 1 1 januari 2021
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