
Huishoudelijk Reglement 
 
Bij het reglement Medezeggenschapsraad voor de Oecumenische Basisschool De Hoeve. 

 

Artikel 1. Taak voorzitter 
1. De MR kiest uit zijn midden een voorzitter. 
2. Indien de voorzitter is verhinderd kan deze een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen. 
3. De voorzitter, of bij verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de raad in 

rechte. 
4. De voorzitter is belast met het openen, leiden en sluiten en eventueel schorsen en heropenen van 

de vergaderingen van de MR. 
5. De voorzitter roept de MR bijeen en stelt de agenda op. 
6. De voorzitter is verantwoordelijk voor het voeren van briefwisselingen en het beheren van de voor 

de MR bestemde en van de MR uitgaande stukken. 

 

Artikel 1. Taak secretaris 
De rol van secretaris wordt per toerbeurt vervult door de overige leden van de MR. De Secretaris is 
belast met het opstellen van het verslag van de vergadering. 
 

Artikel 2. Bijeenroepen en agenda van de MR 
1. De MR komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de in het 

medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen. 
2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering wordt gehouden binnen 

14 dagen nadat het verzoek bij de voorzitter is ingekomen. 
3. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter. De voorzitter stelt voor iedere vergadering een 

agenda op. Hij plaatst op de agenda de door hem en de leden opgegeven onderwerpen. Ieder lid 
van de MR kan een of meer onderwerpen op de agenda doen plaatsen. Behoudens spoedeisende 
gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, geschiedt de bijeenroeping en het rondsturen van 
de agenda tenminste vijf dagen vóór de te houden vergadering van de MR.  

4. In de laatste MR vergadering van het schooljaar wordt de jaaragenda goedgekeurd voor het 
volgende schooljaar. In de jaaragenda is een planning opgenomen van de vergaderdata plus een 
opsomming van de belangrijkste te behandelen onderwerpen voor het komende schooljaar.  

5. De voorzitter maakt de agenda bekend aan het Bestuur en legt de agenda op een algemeen 
toegankelijke plaats in de school ter inzage ten behoeve van belangstellenden en plaatst deze op 
het intranet. 

 

Artikel 3. Quorum en besluitvorming 
1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de MR in een bepaald geval anders besluit. Over 

personen wordt schriftelijk gestemd. 
2. In de gevallen waarin ingevolge dit reglement een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag de 

instemming behoeft van ofwel het ouderdeel ofwel het personeelsdeel van de MR, beslist dat deel 
bij meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft plus één van het 
aantal in functie zijnde leden van dat deel van de MR aanwezig is. 

3. Blanco stemmen tellen voor de berekening van de meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is 
niet mogelijk. 

4. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij 
de eerste stemming de meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten 
die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij de herstemming is diegene gekozen, 
die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien bij herstemming de stemmen staken, 
beslist het lot. 

5. Bij staking van stemmen over een door de MR te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een 
te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming 



gebracht. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Artikel 4. Verslag 
1. Van iedere vergadering maakt de secretaris een verslag (bij toerbeurt). 
2. Dit verslag zendt de secretaris zo spoedig mogelijk toe aan de leden van de MR. Tenzij een lid van 

de MR binnen een week na bedoelde toezending een met redenen omkleed bezwaar heeft 
gemaakt tegen de inhoud van het verslag, maakt de voorzitter het verslag bekend aan het Bestuur 
en legt het verslag op een algemeen toegankelijke plaats in de school ter inzage ten behoeve van 
belangstellenden en plaatst deze op het intranet. 

3. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt de secretaris het verslag eerst 
bekend zodra het verslag is vastgesteld. Het verslag kan pas vast gesteld worden nadat de MR het 
bezwaar als bedoeld in het vorige lid besproken heeft en er al of geen wijzigingen in heeft 
aangebracht. 

 

Artikel 5. Jaarverslag 
1. De MR doet jaarlijks in de maand september schriftelijk verslag van de werkzaamheden. Dit 

jaarverslag behoeft de goedkeuring van de volledige MR. 
2. De voorzitter draagt er zorg voor dat alle bij de school betrokkenen zo spoedig mogelijk na de 

goedkeuring van dit verslag er kennis van kunnen nemen. 
3. De voorzitter draagt er zorg voor dat dit verslag wordt toegezonden aan het Bestuur en legt het 

verslag op een algemeen toegankelijke plaats in de school ter inzage ten behoeve van 
belangstellenden en plaatst deze op het intranet. 

Artikel 6. Overige 

 
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de MR op voorstel van de voorzitter, met 
inachtneming van het bepaalde in de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658) en het 
medezeggenschapsreglement. 

 
 


