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HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IKC DE TOORTS DIDAM 2020-2021 

Geactualiseerd juni 2020 

INLEIDING De WMS stelt dat de MR in een bijlage bij het reglement zijn zaken van huishoudelijke aard dient te 
regelen: het  huishoudelijk reglement.  Dit reglement biedt de mogelijkheid om een aantal praktische zaken, die men 
nog graag wil regelen, vast te leggen. Door ze op te nemen in het huishoudelijk reglement kunnen die onderwerpen 
gemakkelijk aangepast worden en hoeft niet de zwaardere procedure van een reglementwijziging gevolgd te worden. 
In dit huishoudelijk reglement komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde; 

• de taakverdeling tussen voorzitter, secretaris en penningmeester; 

• de voorbereiding van een vergadering; 

• de vergaderprocedure; 

• de interne stemprocedure; 

• het quorum (hoeveel mr-leden moeten minimaal aanwezig zijn tijdens een vergadering om tot stemming te 

kunnen overgaan); 

• de wijze van besluitvorming; 

• de verslaglegging. 

 
Bezetting MR De Toorts Didam 
 

 

Oudergeleding                             

Martine Wenting (notulist), Carlo Kluitman (penningmeester), Karen Duis 

 

Teamgeleding 

Kim Leijzer (secretaris)  en Gerald van der Lee en Tineke Sloot 

 

De ouders uit de oudergeleding worden voor 3 jaar benoemd. In april treedt er iemand af of stelt zichzelf herkiesbaar. 

Dit gebeurt om toerbeurt. Ook de personeelsgeleding treedt op dezelfde manier af. 

Overzicht van aftreden zie hieronder 

Carlo Kluitman april 2021, Karen Duis april 2021,  Martine april  2022   

Kim Leijzer april 2021, Gerald april 2022, Tineke Sloot 2023 

Artikel 1  Voorzitter en plaatsvervangend  

Voorzitter 

1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 

2. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van 

de medezeggenschapsraad. 

3. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de 

medezeggenschapsraad in en buiten rechte. 

4. In overleg met de secretaris wordt de agenda voor de eerste volgende vergadering gemaakt. Minimaal 1 

week van tevoren. 

Artikel 2 Secretaris 
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1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een secretaris. 

2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad, het opmaken van de agenda 

samen met de voorzitter, het voeren van de mailwisseling en het beheren van de voor de 

medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken. (a.s. MR 

magazine) 

 Artikel 3 Penningmeester 

1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een penningmeester. 

2. De penningmeester voert de financiële huishouding van de medezeggenschapsraad; hij stelt ieder jaar de 

begroting op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag. 

3. De penningmeester doet de raad een voorstel in de begroting voor de wijze waarop de door het bevoegd 

gezag beschikbaar gestelde middelen voor de raad, de eventuele geledingen en de deelraad worden 

verdeeld. 

4. De raad stelt de begroting vast. 

Artikel 4 Notulist 

1. Een vaste notulist maakt tijdens de vergadering een verslag van de vergadering. 

2. Het verslag  wordt z.s.m. na afloop van de vergadering doorgestuurd naar alle betrokkenen. 

3. De notulist levert in overleg met de andere MR leden een stukje aan voor de nieuwsbrief. 

 Artikel 5 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad 

1. De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste 4 keer per jaar 

bijeen en in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen. 

2. Data en tijdstippen van de vergadering worden in overleg vastgesteld. Deze vergaderingen vinden op school 

plaats. 

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

daartoe is ingekomen. De vergadering wordt op een zodanig tijdstip gehouden dat alle leden van de raad 

redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn. 

4. De leden en eventuele adviseurs (en/of directieleden) worden door de secretaris uitgenodigd. 

5. De secretaris stelt voor iedere vergadering een agenda op. (in overleg met de voorzitter) 

6. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen. 

7. In de MR vergadering wordt gesproken over zaken, niet over personen. 

8. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda tenminste 5 dagen vóór de te 

houden vergadering van de medezeggenschapsraad verstuurd. 

9. De secretaris stuurt een afschrift van de agenda van de vergadering van de medezeggenschapsraad aan het 

bevoegd gezag (directeur). De agenda wordt ter inzage gelegd op een algemeen toegankelijke plaats in de 

school ten behoeve van belangstellenden. Waar mogelijk maakt de secretaris gebruik van de in de school 

gebruikelijke digitale communicatiemiddelen. (Sharepoint) 

Artikel 6 Deskundigen en/of adviseur 

1. De medezeggenschapsraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen tot het 

bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. 
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2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda en de stukken van de betrokken 

vergadering verstrekt. 

3. Op de agenda worden vooraf de onderwerpen gemarkeerd waar de externe deskundige(n) dan wel de 

directie bij aanwezig is/zijn. Vergaderingen zijn openbaar behalve voor leden/gemandateerden van het 

bevoegd gezag. 

4. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen inlichtingen en 

advies vragen. 

5. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven. 

 Artikel 7 Commissies  

De medezeggenschapsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad te behandelen 

onderwerpen.     

 Artikel 8 Quorum en besluitvorming 

1. De besluitvorming vindt in eerste instantie plaats door middel van consensus. Besluiten kunnen alleen 

genomen worden als 3 van de 4 leden, dan wel 4 van de 6 leden aanwezig zijn. 

Artikel 9 Samenvatting   

1. De notulant maakt van iedere vergadering van de medezeggenschapsraad een  notulen met besluitenlijst en 

een actiepuntenlijst. Een samenvatting van de vergadering komt in de nieuwsbrief. 

2. Het notuleren wordt verzorgd door  Martine.  

Artikel 10 Communicatie en informatie 

1. De secretaris doet jaarlijks in de maand juni schriftelijk verslag (jaarverslag) van de werkzaamheden van de 

medezeggenschapsraad.  Dit verslag behoeft de goedkeuring van de raad. 

2. De secretaris bevordert de communicatie met alle belanghebbenden en doet dit ten minste door er zorg voor 

te dragen dat goedgekeurde verslagen van vergaderingen en het jaarverslag zo spoedig mogelijk worden 

verspreid onder de MR-leden en directi en in Sharepoint komen te staan. Het goedgekeurde jaarverslag is 

eveneens op een algemeen toegankelijke plaats digitaal en/of schriftelijk ter inzage voor belangstellenden 

(website van de Toorts te Didam, aangeven bij Jeroen) 

Artikel 11 Onvoorzien 

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de medezeggenschapsraad op het voorstel van de 

voorzitter, met in achtneming van het medezeggenschapsreglement. 

Artikel 12 Wijzing en vaststelling van het huishoudelijke reglement 

1. De medezeggenschapsraad is te allen tijde bevoegd het huishoudelijke reglement te wijzigen en opnieuw 

vast te stellen, met inachtneming van artikel 7 lid1 

2. De secretaris draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag (directeur) over de wijzigingen na vaststelling door 

de medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd. 
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Artikel 13 Bepalingen ten behoeve van de geledingen.  

In de gevallen waarin in gevolge dit reglement een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag de instemming 

behoeft van ofwel de oudergeleding ofwel de personeelsgeleding van de raad, beslist dat deel bij meerderheid van 

stemmen in een vergadering, als van iedere geleding minimaal 2 van de 3 leden aanwezig zijn.    

 


