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Voorwoord
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is een zogeheten medezeggenschapsstatuut een
verplicht document, waarin de aan de stichting verbonden medezeggenschapsorganen in kaart
worden gebracht. Daarnaast bevat het tenminste een aantal in artikel 22 van de WMS opgesomde
onderdelen.
Dit medezeggenschapsstatuut bevat in elk geval alles wat de WMS verplicht stelt. Daarnaast zijn
artikelen opgenomen die het functioneren van medezeggenschapsorganen, afzonderlijk of in
samenspel met het bevoegd gezag, beogen te versoepelen.
Stichting ZAAM heeft een bijzondere organisatiestructuur: de formele organisatiestructuur met zes
BRIN-nummers dekt op geen manier de ‘gevoelde’ organisatiestructuur met 23 tamelijk zelfstandig
en onder eigen naam opererende vestigingen. Om tegemoet te komen aan de eisen van de
wetgever én aan de behoeften van de medezeggenschapspraktijk is in dit statuut gekozen voor een
construct met één Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, zeven medezeggenschapsraden,
waarvan vijf pro forma en één informele, en 22 deelraden. De leden van de deelraden van een
BRIN-nummer vormen tezamen de medezeggenschapsraad pro forma van het betreffende BRINnummer. In de communicatie naar de kiesgerechtigden zal volstrekt duidelijk gemaakt moeten
worden hoe dat zit: wie stemt op een kandidaat voor de deelraad, stemt dus tevens op een
kandidaat voor de medezeggenschapsraad van het bij de vestiging behorende BRIN-nummer. De
informele medezeggenschapsraad is die van het ondersteuningsbureau. Aangezien het
ondersteuningsbureau noch valt onder de definitie van school noch onder die van centraal bureau
in de zin van de WMS kan van een formele medezeggenschapsraad geen sprake zijn. Het College
van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben ook t.a.v. deze
medewerkers op deze manier een bevredigende oplossing kunnen bereiken.
Amsterdam, 31 mei 2018
Namens het bevoegd gezag

Namens de Gemeenschappelijke
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Barbara Dijkgraaf
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datum 13 september 2018
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datum 13 september 2018
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Paragraaf 1 Algemeen
Artikel 1 Begripsbepalingen
wet a. wet: de Wet Medezeggenschap Scholen;
bevoegd gezag b. bevoegd gezag: Stichting ZAAM te Amsterdam, vertegenwoordigd door het

College van Bestuur;
GMR c. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:

MR
deelraad
OPR
scholen

leerlingen
ouders
schoolleiding

personeel

geleding
reglement GMR
reglement MR
reglement
deelraad

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de
wet;
d. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3
van de wet;
e. deelraad: een raad als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de wet;
g. ondersteuningsplanraad: de ondersteuningsplanraad als bedoeld in artikel 4a
van de wet;
h. scholen:
Pascal College te Zaandam (02VQ);
De Faam te Zaandam (26JZ);
ZAAM Oost te Amsterdam (14RF);
ZAAM West te Amsterdam (17HB);
ZAAM Noord te Amsterdam (17VF);
ZAAM Zuid te Amsterdam (21ET).
i. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;
j. ouders: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen;
k. schoolleiding: de rector, de directeur van de locatie alsmede de conrectoren
of de adjunct-directeuren en afdelingsleiders, die in dienstverband dan wel
anderszins door het bevoegd gezag gemandateerd werkzaam zijn aan de
school;
l. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste zes maanden te
werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is
op de school;
m. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid
van de wet;
n. reglement GMR: Reglement van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad;
o. reglement MR: Reglement Medezeggenschap van één van de scholen;
p. reglement deelraad: Reglement Deelraad van één van de vestigingen.

Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen
Artikel 2 Medezeggenschapsorganen
GMR 1. Aan de Stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MR-en

deelraden
Pascal College

deelraden ZAAM
Oost

verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden uit de
personeelsleden, de ouders en de leerlingen gekozen volgens de bepalingen van
het reglement GMR.
2. Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt
rechtstreeks door en uit de personeelsleden, de ouders en de leerlingen gekozen
volgens de bepalingen van het reglement MR en met inachtneming van artikel 3,
derde lid van dit statuut.
3. Aan het Pascal College (02VQ) zijn twee deelraden verbonden, t.w.:
- één voor locatie Pascal College, Pascalstraat 4, Zaandam;
- één voor locatie Pascal Zuid, Middelven 2, Zaandam.
Deze raden worden rechtstreeks door en uit de personeelsleden, de ouders en de
leerlingen van de locatie gekozen volgens de bepalingen van het reglement
deelraad.
4. Aan ZAAM Oost (14RF) zijn vijf deelraden verbonden, t.w.:
- één voor locatie Cygnus Gymnasium, Vrolikstraat 8, Amsterdam;
- één voor locatie Pieter Nieuwland College, Nobelweg 6, Amsterdam;

3/11

één voor locatie College De Meer, Lavoisierstraat 2/Radioweg 56,
Amsterdam;
- één voor locatie Bindelmeer College, Dubbelink 1, Amsterdam;
- één voor locatie havo De Hof, Dapperstraat 315, Amsterdam.
Deze raden worden rechtstreeks door en uit de personeelsleden, de ouders en de
leerlingen van de locatie gekozen volgens de bepalingen van het reglement
deelraad.
5. Aan ZAAM West (17HB) zijn vier deelraden verbonden, t.w.:
- één voor locatie het Reinaert, Reinaert de Vosstraat 27, Amsterdam;
- één voor locatie Comenius Lyceum, Jacob Geelstraat 38, Amsterdam;
- één voor locatie Calvijn College, Calandlaan 3, Amsterdam;
- één voor locatie Iedersland College, Zekeringstraat 38-40, Amsterdam.
Deze raden worden rechtstreeks door en uit de personeelsleden, de ouders en de
leerlingen van de locatie/sector gekozen volgens de bepalingen van het
reglement deelraad.
6. Aan ZAAM Noord (17VF) zijn vijf deelraden verbonden, t.w.:
- één voor locatie Damstede, Rode Kruisstraat 83, Amsterdam;
- één voor locatie ’t Hogelant, Duinluststraat 20, Amsterdam;
- één voor locatie Over-Y College, Floraweg 170, Amsterdam;
- één voor locatie Amsterdams Beroeps College Noorderlicht, Rode Kruisstraat
14, Amsterdam;
- één voor locatie Bernard Nieuwentijt College, Pierebaan 5, Monnickendam.
Deze raden worden rechtstreeks door en uit de personeelsleden, de ouders en de
leerlingen van de locatie gekozen volgens de bepalingen van het reglement
deelraad.
7. Aan ZAAM Zuid (21ET) zijn zes deelraden verbonden, t.w.:
- één voor locatie Gerrit van der Veen College, Gerrit van der Veenstraat 99,
Amsterdam;
- één voor locatie Sweelinck College, Moreelsestraat 21, Amsterdam;
- één voor locatie Huygens College, 2e C. Huygensstraat 31, Amsterdam;
- één voor locatie Zuiderlicht College, Rustenburgerstraat 436/Karel du
Jardinstraat 54, Amsterdam;
- één voor locatie De Apollo, Oudaen 6, Amsterdam;
- één voor locatie de Vinse School, Haarlemmerstraat 132-136, Amsterdam.
Deze raden worden rechtstreeks door en uit de personeelsleden, de ouders en de
leerlingen van de locatie/sector gekozen volgens de bepalingen van het
reglement deelraad.
8. Aan het ondersteuningsbureau van de Stichting is een medezeggenschapsraad
verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de personeelsleden
gekozen volgens de bepalingen van het reglement MR.
9. Aan de Stichting kan een themaraad worden verbonden.
10. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad c.q. de
medezeggenschapsraden zijn vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad
van het samenwerkingsverband VO Amsterdam, samenwerkingsverband VO
Waterland en het samenwerkingsverband VO in de Zaanstreek, waarvan de
verkiezing plaatsvindt volgens de bepalingen van het reglement van de
ondersteuningsplanraad.
-

deelraden ZAAM
West

deelraden ZAAM
Noord

deelraden ZAAM
Zuid

MR voor
bureau
themaraad
OPR
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Artikel 3 Omvang en samenstelling medezeggenschapsorganen
samenstelling 1. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden van
GMR wie zes leden uit het personeel worden gekozen, waarvan twee zijn verbonden

samenstelling
MR De Faam

samenstelling
overige MR-en
samenstelling
deelraden
locaties met
< 400
leerlingen
samenstelling
deelraden
locaties met
≥ 400 leerlingen

aan een locatie voor vmbo, twee aan een locatie voor havo/vwo, één aan een
locatie vmbo of havo/vwo en één is verbonden aan het ondersteuningsbureau;
drie leden uit de ouders worden gekozen, waarvan één ouder van een of meer
leerlingen van een locatie voor vmbo, één ouder van een of meer leerlingen
van een locatie voor havo/vwo en één ouder van een of meer leerlingen van
een locatie voor vmbo of havo/vwo;
drie leden uit de leerlingen worden gekozen, waarvan één van een locatie voor
vmbo, één van een locatie voor havo/vwo en één van een locatie voor vmbo of
havo/vwo.
2. De medezeggenschapsraad van De Faam te Zaandam (26JZ) bestaat uit vier
leden van wie twee leden door en uit het personeel van de school worden
gekozen, één lid door en uit de ouders van één of meer leerlingen van de
school worden gekozen en één lid door en uit de leerlingen van de school
worden gekozen.
3. De medezeggenschapsraad van de overige scholen bestaan uit de
samenvoegingen van alle aan de school verbonden deelraden.
4. De deelraad van een locatie met minder dan 400 leerlingen bestaat uit vier
leden van wie twee leden door en uit het personeel verbonden aan de locatie
worden gekozen, één lid door en uit de ouders van één of meer leerlingen van
de locatie worden gekozen en één lid door en uit de leerlingen van de locatie
worden gekozen.
5. De deelraad van een locatie met 400 leerlingen of meer bestaat uit acht
leden van wie vier leden door en uit het personeel verbonden aan de locatie
worden gekozen, twee leden door en uit de ouders van één of meer leerlingen
van de locatie worden gekozen en twee leden door en uit de leerlingen van de
locatie worden gekozen.
6. Het vierde lid van dit artikel is van toepassing op de navolgende scholen en
locaties:
- van ZAAM Oost (14RF): de locatie havo De Hof;
- van ZAAM West (17HB): de locaties het Reinaert en Iedersland College;
- van ZAAM Noord (17VF): de locaties ’t Hogelanten Bernard Nieuwentijt
College;
- van ZAAM Zuid (21ET): de locaties Zuiderlicht College, De Apollo en De Vinse
School.
7. Het vijfde lid van dit artikel is van toepassing op de navolgende scholen en
locaties:
- van het Pascal College (02VQ): de locaties Pascal College en Pascal Zuid;
- van ZAAM Oost (14RF): de locaties Cygnus Gymnasium, Pieter Nieuwland
College, College De Meer en Bindelmeer College;
- van ZAAM West (17HB): de locaties Comenius Lyceum en Calvijn College;
- van ZAAM Noord (17VF): de locaties Amsterdams Beroeps College
Noorderlicht, Damstede en Over-Y College;
- van ZAAM Zuid (21ET): de locaties Gerrit van der Veen College, Sweelinck
College en Huygens College.
8. De omvang van de deelraad van een locatie wordt aangepast in het derde
achtereenvolgende schooljaar waarin het aantal leerlingen op de teldatum van
1 oktober de grens van 400 leerlingen is gepasseerd.
9. De medezeggenschapsraad van het ondersteuningsbureau bestaat uit twee
leden die door en uit het personeel verbonden aan het ondersteuningsbureau
worden gekozen.

Artikel 4 Bevoegdheden deelraden en medezeggenschapsraad ondersteuningsbureau
bevoegdheids- 1. Een deelraad treedt in de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad
beperking voor zover uitoefening van die bevoegdheden geen betrekking heeft op een
deelraad ander deel van de school dan dat van de betreffende deelraad.
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bevoegdheids- 2. De medezeggenschapsraad van het ondersteuningsbureau kent geen andere
beperking MR bevoegdheden dan die de rechtstoestand van het daar werkzame personeel
bureau betreffen, met inachtneming van de bevoegdheden van de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad ter zake.
geschillen MR 3. Bij een mogelijk geschil tussen bevoegd gezag en de
bureau medezeggenschapsraad van het ondersteuningsbureau, dan wel een vordering

van deze medezeggenschapsraad op het bevoegd gezag treedt de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op namens de
medezeggenschapsraad van het ondersteuningsbureau.

Artikel 5 Tijdelijkheid themaraad
themaraad Een themaraad kan worden ingesteld voor een vooraf te bepalen termijn van

maximaal twee jaren. Twee maanden voor het aflopen van de termijn wordt
bezien of de themaraad in stand moet blijven.

Artikel 6 Verkiezing van leden voor een themaraad
verkiezing De verkiezing van de leden voor een themaraad vindt plaats, voor zover het

onderwerp één of enkele scholen betreft, door de leden van de
medezeggenschapsraad of medezeggenschapsraden van de betreffende school
of scholen, en voor zover het onderwerp alle scholen betreft, door de leden van
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Artikel 7 Zittingsduur leden themaraad
zittingsduur 1. Een lid van een themaraad heeft zitting voor de termijn van instandhouding

van de themaraad, doch uiterlijk voor een periode van twee jaren
2. Een lid van een themaraad treedt na zijn zittingsperiode af en is, wanneer de
themaraad in stand blijft, terstond herkiesbaar.
3. Een lid dat er vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of
verkozen, treedt af op het tijdstip in wiens plaats hij is aangewezen of
verkozen, zou moeten aftreden.
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de
themaraad:
● door overlijden;
● door opzegging door het lid;
● zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en
waardoor het is gekozen;
● door ondercuratelestelling.

Artikel 8 Bevoegdheden themaraad
bevoegdheden 1. De themaraad m.b.t. (..) heeft een instemmings-/adviesbevoegdheid als

bedoeld in artikel (..) onder (..) van het reglement (G)MR.
2. Gedurende de periode dat de themaraad m.b.t. (..) in functie is kan de
betrokken medezeggenschapsraad dan wel de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad dan wel de betrokken geleding de in het eerste lid
genoemde bevoegdheden niet uitoefenen.
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Paragraaf 3 Informatieverstrekking
Artikel 9 Informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de
medezeggenschapsorganen in het kader van de instemmings- en adviesbevoegdheden
informatieverstrekking
onderwijskundige
doelstellingen,
overdracht,
fusie
informatieverstrekking
overige
instemmingsonderwerpen

informatieverstrekking
adviesonderwerpen
afwijking
termijnen
vakanties

1. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot instemming met voorgenomen
besluiten als bedoeld in artikel 21, onder a en h, van het Reglement GMR, dan
wel als bedoeld in artikel 21, onder a en h van een Reglement MR, dan wel als
bedoeld in artikel 21, onder a en h van een Reglement deelraad neer bij het
betreffende medezeggenschapsorgaan zes maanden voor het besluit ten
uitvoer gebracht zal worden.
2. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot instemming met voorgenomen
besluiten als bedoeld in artikel 21, onder b tot en met g, en i, en in de artikelen
23 en 24 van het Reglement GMR dan wel als bedoeld in artikel 21, onder b tot
en met g, en in de artikelen 23 en 24 van een Reglement MR, dan wel als
bedoeld in artikel 21, onder a en h van een Reglement deelraad neer bij het
betreffende medezeggenschapsorgaan twee maanden voor het besluit ten
uitvoer gebracht zal worden.
3. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot advies t.a.v. voorgenomen besluiten
als bedoeld in artikel 22 van het Reglement GMR, dan wel als bedoeld in artikel
22 van een Reglement MR, dan wel als bedoeld in artikel 22 van een Reglement
deelraad bij het betreffende medezeggenschapsorgaan neer drie maanden voor
het besluit ten uitvoer gebracht zal worden.
4. In overleg en in het belang van zorgvuldige besluitvorming dan wel van
spoedeisend belang kan worden afgeweken van de in de vorige leden
genoemde termijnen.
5. Voor de in dit lid genoemde termijnen hebben schoolvakanties geen
opschortende werking.

Artikel 10 Informatieverstrekking tussen medezeggenschapsorganen onderling
verspreiding 1. De secretaris van elk medezeggenschapsorgaan draagt er zorg voor dat de
stukken agenda’s en de verslagen van de besprekingen worden verspreid onder de

overleg
voorzitters

melding
(dreigend)
geschil

secretarissen van de overige medezeggenschapsorganen. Voor wie van hen
daar behoefte aan heeft worden ook bijbehorende stukken beschikbaar gesteld.
2. De voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad belegt ten
minste twee maal per jaar een bespreking over de actuele onderwerpen en ter
evaluatie van de werkwijze met de voorzitters van de overige
medezeggenschapsorganen.
3. Wanneer t.a.v. een advies- of instemmingsbevoegdheid een geschil dreigt,
meldt de voorzitter van het betreffende medezeggenschapsorgaan dat
onverwijld bij de voorzitter van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.

Artikel 11 Geheimhouding
geheimhouding Ten aanzien van zaken die in besloten vergadering besproken zijn dan wel

waaromtrent het bevoegd gezag geheimhouding heeft opgelegd vervalt de
verplichting tot informatieverstrekking tussen de medezeggenschapsorganen.
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Paragraaf 4 Faciliteiten
Artikel 12 Algemene faciliteiten t.b.v. medezeggenschapsorganen
vergader- 1. Ten behoeve van hun vergaderingen kunnen de medezeggenschapsorganen
faciliteiten in overleg met de daartoe aangewezen functionaris beschikken over

kostenraming

niet voor kosten
bevoegd gezag
geen stuwmeer

achterbanraadpleging

publicatiemiddelen

vergaderruimte, overige vergaderfaciliteiten (koffie, thee, drankjes,
versnaperingen), verzendfaciliteiten en kopieerfaciliteiten.
2. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak
van een medezeggenschapsorgaan, scholingskosten daaronder begrepen,
komen ten laste van het bevoegd gezag. Redelijkerwijs noodzakelijke kosten
van het raadplegen van een deskundige en van het voeren van rechtsgedingen
door een medezeggenschapsorgaan komen slechts ten laste van het bevoegd
gezag indien het bevoegd gezag vooraf in kennis is gesteld van de te maken
kosten. Het bevoegd gezag kan in overeenstemming met het
medezeggenschapsorgaan de kosten die het medezeggenschapsorgaan in enig
jaar zal maken vaststellen op een bepaald bedrag dat het
medezeggenschapsorgaan naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor
het hierdoor bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten
laste van het bevoegd gezag voor zover het bevoegd gezag in het dragen
daarvan toestemt.
3. Het in het vorige lid genoemde bedrag heeft geen betrekking op raadpleging
van deskundigen, inclusief juridische bijstand, van bestuurszijde.
4. Wanneer het bedrag als bedoeld in lid 2 niet geheel wordt gebruikt in het
kalenderjaar waarop het in de begroting was opgenomen, kan het in het
daaropvolgende jaar worden besteed, met dien verstande dat wanneer het
totale bedrag meer dan twee maal het jaarbedrag is geworden het overige
terugvloeit in de middelen van de Stichting.
5. Wanneer (een geleding van) een medezeggenschapsorgaan een
achterbanraadpleging wenst te houden stelt het onverwijld het bevoegd gezag
daarvan in kennis. Het bevoegd gezag stelt faciliteiten daarvoor ter
beschikking.
6. Medezeggenschapsorganen kunnen in overleg met een eventuele redactie
gebruik maken van de binnen de school of scholen gebruikelijke
publicatiemethoden (publicatieborden, schoolkrant, intranet).

Artikel 13 Faciliteiten t.b.v. het personeel
deelraad bij 1. Voor het personeel dat zitting heeft in een deelraad van een locatie met
locatie tot 200 minder dan 200 leerlingen dan wel in de medezeggenschapsraad van De Faam
leerlingen – School voor Praktijkonderwijs te Zaandam (26JZ) zijn per persoon 100 uren

deelraad bij
locatie met
meer dan 200
leerlingen
GMR

scholing leden
deelraad

scholing leden
GMR

per schooljaar beschikbaar. Voor de voorzitter en secretaris – zo mogelijk in
één persoon verenigd – zijn daarboven 50 uren per jaar beschikbaar.
2. Voor het personeel dat zitting heeft in een deelraad van een locatie met 200
of meer leerlingen zijn per persoon 100 uren per schooljaar beschikbaar. Voor
de voorzitter en secretaris samen zijn daarboven 75 uren per schooljaar
beschikbaar, die zij onderling verdelen.
3. Voor het personeel dat zitting heeft in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad zijn per persoon 150 uren per schooljaar beschikbaar.
Voor de voorzitter en de secretaris zijn daarboven per persoon 100 uren per
schooljaar beschikbaar. Voor de plaatsvervangend voorzitter zijn daarboven 50
uren per schooljaar beschikbaar.
4. Een personeelslid dat zitting heeft in een deelraad wordt in de gelegenheid
gesteld gedurende vijf dagen per schooljaar met behoud van salaris scholing en
vorming te volgen welke hij in verband met de vervulling van zijn taak nodig
oordeelt.
5. Een personeelslid dat zitting heeft in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld gedurende vijf dagen
per schooljaar met behoud van salaris scholing en vorming te volgen welke hij
in verband met de vervulling van zijn taak nodig oordeelt.
6. De omvang van de voor de voorzitter en secretaris beschikbare tijd als
bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel wordt aangepast in het derde
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inzet tijd;
normjaartaak

afwijken
mogelijk

achtereenvolgende schooljaar waarin het aantal leerlingen binnen de locatie op
de teldatum van 1 oktober de grens van 200 leerlingen is gepasseerd.
7. De beschikbare tijd als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 wordt gebruikt
voor overlegvergaderingen met de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag,
om onderling beraad te voeren, om overleg te hebben met andere personen
over aangelegenheden waarbij de personeelsleden in het
medezeggenschapsorgaan in de uitoefening van hun taak zijn betrokken,
alsmede voor kennisneming van de arbeidsomstandigheden in (het deel van)
de organisatie, en maakt deel uit van de normjaartaak.
8. Met instemming van de betreffende deelraad dan wel de
medezeggenschapsraad van De Faam – School voor Praktijkonderwijs te
Zaandam (26JZ) kan op locatie worden afgeweken van de leden 1, 2 en 4. Een
dergelijke afwijking wordt gemeld aan het College van Bestuur. Artikel 21 lid 2
is op de afwijking van toepassing.

Artikel 14 Faciliteiten t.b.v. ouders
vacatiegeld Voor ouders die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan wordt een

vacatiegeld ter beschikking gesteld van € 75,00 per bijgewoonde vergadering.
Het aantal vergaderingen wordt jaarlijks in samenspraak met het bevoegd
gezag en de (G)MR vastgesteld.

Artikel 15 Faciliteiten t.b.v. leerlingen
vacatiegeld 1. Voor leerlingen die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan wordt

een vacatiegeld ter beschikking gesteld van € 50,00 per bijgewoonde
vergadering. Het aantal vergaderingen wordt jaarlijks in samenspraak met het
bevoegd gezag en de (G)MR vastgesteld.
studiepunten 2. Indien mogelijk zal het lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan
betrokken worden in de berekening of de leerling aan bepaalde eindtermen
heeft voldaan door de inzet voor het medezeggenschapsorgaan om te zetten in
studiepunten, dan wel die te beschouwen als maatschappelijke stage,
keuzewerktijd of studiebelastingsuren.

Paragraaf 5 Vertegenwoordiging van het bevoegd gezag
Artikel 16 Overleg gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
overleg GMR 1. De besprekingen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
met voorzitter worden namens het bevoegd gezag gevoerd door de voorzitter van het College
College van van Bestuur.
Bestuur

2. Bij ontstentenis van de voorzitter van het College van Bestuur zullen de
besprekingen worden gevoerd door een plaatsvervanger van de voorzitter van
het College van Bestuur door hem of door het bevoegd gezag aan te wijzen.

Artikel 17 Overleg medezeggenschapsraden
overleg MR met 1. De besprekingen met de medezeggenschapsraden worden namens het
voorzitter van bevoegd gezag gevoerd door de voorzitter van het College van Bestuur.
het College van
Bestuur

2. Bij ontstentenis van de voorzitter van het College van Bestuur zullen de
besprekingen worden gevoerd door een plaatsvervanger van de voorzitter van
het College van Bestuur door hem of door of vanwege het bevoegd gezag aan
te wijzen.
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Artikel 18 Overleg deelraden
overleg 1. De besprekingen met de deelraden worden namens het bevoegd gezag
deelraad met gevoerd door de directeur
rector of
locatiedirecteur

2. Bij ontstentenis van de directeur zullen de besprekingen worden gevoerd
door een plaatsvervanger van de directeur door hem of door of vanwege het
bevoegd gezag aan te wijzen.

Artikel 19 Overleg themaraad
overleg 1. De besprekingen met de themaraad worden namens het bevoegd gezag
themaraad met gevoerd door de voorzitter
voorzitter

2. Bij ontstentenis van de voorzitter zullen de besprekingen worden gevoerd
door een plaatsvervanger van de voorzitter, door hem of door het bevoegd
gezag aan te wijzen.

Artikel 20 Ontheffing
ontheffing 1. De met het overleg belaste functionaris kan het bevoegd gezag verzoeken

hem geheel of gedeeltelijk te ontheffen van zijn taak om de besprekingen te
voeren. Het verzoek is met redenen omkleed.
2. Het bevoegd gezag verleent de ontheffing:
a. indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan
worden in het algemeen de besprekingen te voeren dan wel
b. indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan
worden de besprekingen over één of meer aangelegenheden te voeren.
3. Het bevoegd gezag besluit zo spoedig mogelijk op het verzoek en stelt het
medezeggenschapsorgaan schriftelijk in kennis van zijn besluit. De ontheffing is
voor bepaalde tijd en kan alle of alleen bepaalde gevallen betreffen. Het besluit
is met redenen omkleed.
4. Wanneer de ontheffing betrekking heeft op de voorzitter van het College van
Bestuur wordt in de leden 1 tot en met 3 in plaats van ‘bevoegd gezag’ gelezen
’Raad van Toezicht.

Paragraaf 6 Overige bepalingen
Artikel 21 Vaststelling en wijziging statuut
vaststelling en 1. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of
wijziging krachtens de wet, ten minste eenmaal in de twee jaar het

medezeggenschapsstatuut vast.
evaluatie 2. De werking van artikel 13 zal aan de hand van een urenverantwoording

jaarlijks aan het einde van het schooljaar worden geëvalueerd.
gekwalificeerde 3. Het bevoegd gezag legt het medezeggenschapsstatuut, daaronder elke
meerderheid wijziging ervan mede begrepen, als voorstel aan de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad voor en stelt het slechts vast indien het voorstel de
instemming van twee derden van het aantal leden van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad heeft verworven.
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Artikel 22 Citeertitel; inwerkingtreding
1. Dit statuut kan worden aangehaald als: Medezeggenschapsstatuut Stichting
ZAAM
2. Dit statuut treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.
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