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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
a. Wet: de Wet Medezeggenschap op Scholen (stbl 2006, 258) (in dit document te noemen “de wet”)  

b. College van Bestuur: is belast met het besturen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) en 
vertegenwoordigt de KSU in en buiten rechte.  

c. Raad van Toezicht: houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, is gericht op de verwe-
zenlijking van de doelstelling van de KSU en de algemene gang van zaken en treedt op als formele 
werkgever van de leden van het College van Bestuur.  

d. Bevoegd gezag: Katholieke Scholenstichting Utrecht. In het managementstatuut en in het medezeg-
genschapsstatuut wordt bepaald wie namens het bevoegd gezag het overleg met welke medezeggen-
schapsorganen voert en op dat moment als bevoegd gezag optreedt. 

e. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr): de gmr als bedoeld in artikel 4 van de wet en 
die als zodanig functioneert bij de KSU. 

f. Medezeggenschapsraad (mr): de mr als bedoeld in artikel 3 van de wet en die als zodanig functio-
neert bij één van de scholen van de KSU. 

g. Bestuursbureau KSU: het bureau met personeel dat werkzaam is ter ondersteuning van de hele or-
ganisatie. 

h. Scholen: de scholen die functioneren onder het bevoegd gezag, en die worden genoemd in bijlage A. 

i. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs die één van bovengenoemde 
scholen bezoeken 

j. Ouders: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen van de KSU als bedoeld onder i. 
k. Schoolleider: degene aan wie - in dienstverband bij het bevoegd gezag - op grond van het manage-

mentstatuut de leiding van de school is opgedragen. 
l. Managementteam: de schoolleider, aangevuld met de bouwcoördinatoren. 
m. Clusterdirecteur (integraal manager): zoals bedoeld in artikel 29 lid 1 van de WPO. De clusterdirec-

teur geeft leiding aan een cluster van scholen/de schoolleiders. 
n. Personeel: het personeel dat in dienstverband bij het bevoegd gezag is, dan wel ten minste zes 

maanden te werk gesteld is zonder benoeming (bijv. een uitzendkracht) bij het bevoegd gezag en dat 
werkzaamheden verricht voor het bevoegd gezag. 

o. Geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet; 
p. Reglement gmr: reglement dat door het bevoegd gezag is voorgelegd aan de gmr en waarmee een 

meerderheid van 2/3 van de leden van de gmr heeft ingestemd. 
q. Reglement mr: reglement dat door het bevoegd gezag is voorgelegd aan de mr en waarmee een 

meerderheid van 2/3 van de leden van de mr heeft ingestemd. 
r. Achterban van de gmr: de leden van de medezeggenschapsorganen. 
s. Achterban van de mr: personeel en ouders, behorende bij de school waartoe de mr behoort. 
t. Managementstatuut: dit is het document wat bij de KSU bekend staat als het TVB: schema van ta-

ken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 
Artikel 2 Aard en werkingduur 

1. Het statuut treedt in werking op 19 mei 2013 en heeft een werkingsduur van twee jaar. Het kan maxi-
maal één keer automatisch verlengd worden voor een periode van twee jaar.  

2.  Drie maanden voordat de termijn in lid 1 en/of  artikel 20 lid 1 is afgelopen treden de gmr en het be-
voegd gezag in overleg over het actualiseren, evalueren en eventueel bijstellen van het statuut. 

3. Vijf maanden voordat de termijn in lid 1 is afgelopen, stelt de gmr de mr-en in de gelegenheid hun 
ideeën met betrekking tot het mr-statuut naar voren te brengen bij de gmr. 

4. Het bevoegd gezag en de gmr kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht het ver-

loop van genoemde termijn. 
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Hoofdstuk 2 Inrichting van medezeggenschap 

 
Artikel 3 Medezeggenschapsorganen 
Bij de KSU bestaat per brinnummer een mr en op bestuursniveau een gmr waarin elke mr van alle scholen 

en het personeel van het bestuursbureau zijn vertegenwoordigd. 
 
Artikel 4 Samenstelling van de gmr 
1. De gmr bestaat uit tien leden, die door de mr-en van de scholen en personeelsleden van het bestuurs-

bureau KSU worden gekozen uit het personeel en de ouders van de KSU 
2. Voor de verdeling van het aantal leden geldt: 50% door het personeel en 50% door de ouders. 
3.  Indien er onvoldoende ouders of personeelsleden bereid zijn lid te worden, kan de door de desbetref-

fende groep te vervullen plaats niet worden ingenomen door de andere groep. Het minimum is 2 leden 

per geleding.  
4. Er kan maximaal 1 afgevaardigde per KSU-school zitting nemen in de gmr. Slechts in het geval het 

eerstvolgende aftredend en niet herkiesbaar lid dat nog zitting heeft in de GMR ten tijde van het toetre-
den van een nieuw verkozen lid van dezelfde school, is als dit nieuw verkozen lid, kunnen er tijdelijk 
twee leden van een zelfde school zitting hebben in de GMR. 

 
Artikel 5 Samenstelling van de mr 

1.  Aan elk brinnummer is een mr verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks uit en door de personeelsle-
den en uit en door de ouders gekozen volgens de bepalingen van het mr reglement. 

2. Het aantal leden van de raad bedraagt minimaal vier en maximaal tien (zie bijlage A voor de exacte 
samenstelling van elke mr). 

3. Voor de verdeling van het aantal leden geldt: 50% uit en door het personeel en 50% uit en door de ou-
ders. 

4. Indien er onvoldoende ouders of personeelsleden bereid zijn lid te worden, kan de door de desbetref-

fende groep te vervullen plaats niet ingenomen worden door de andere groep. 
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Hoofdstuk 3 Informatieverstrekking 

 
Artikel 6 Termijnen die gelden ten aanzien van informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de m ede-

zeggenschapsorganen 
Het bevoegd gezag hanteert de termijnen zoals opgenomen in het gmr- en mr-reglement (artikel 26). 
 
Artikel 7 Algemene uitgangspunten voor het verstrekken van informatie aan de gmr en de mr’en  
1.  Voor de informatie genoemd in artikel 9 en 10 geldt dat de informatie die alle of een meerderheid van 

de scholen betreft aan de gmr ter informatie wordt verstrekt en de informatie die betrekking heeft op 
één school  ter informatie aan die ene school. Betreft het de verzamelde individuele gegevens van de 

scholen dan ontvang de gmr  alle verzamelde individuele informatie en de mr de informatie die betrek-
king heeft op de eigen school. 

2.  Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan één geleding van de 
(g)mr wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding van de (g)mr aangebo-
den. Daarbij verstrekt het bevoegd gezag de beweegredenen van het voorstel, alsmede de gevolgen 
die de uitwerking van het voorstel naar verwachting zullen hebben voor het personeel, ouders en leer-
lingen en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen. 

3.   De gmr en mr ontvangen van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze 

voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. 
 
Artikel 8 Adviesaanvraag 
Het bevoegd gezag volgt bij elke adviesaanvraag de bepalingen zoals opgenomen in artikel 26 lid 6 van het 
(g)mr-reglement. 
 
Artikel 9 Informatie van het bevoegd gezag aan de gmr 

De gmr ontvangt in elk geval: 
a  jaarlijks rond december de begroting van de organisatie en bijbehorende beleidsvoornemens op finan-

cieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied voor het komende kalenderjaar; 
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 jaarverslag 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; 

e  terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet op 
het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de eventue-
le maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen, een en ander met 
inachtneming van de privacy van het personeel, ouders en leerlingen; 

f  ten minste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaar-
delijke regelingen en afspraken per groep van de bij het bevoegd gezag werkzame personen en de 
leden van het bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeids-
voorwaardelijke regelingen en afspraken zich houden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar; 

g ten minste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaar-
delijke regelingen en afspraken met het orgaan van de rechtspersoon dat is belast met het toezicht op 
het bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaarde-
lijke regelingen en afspraken zich houden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar; 

h  aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling van het 
bevoegd gezag, de organisatie van het bestuursbureau, het managementstatuut en de hoofdpunten 
van het reeds vastgestelde beleid op het niveau van het bevoegd gezag. 
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Artikel 10 Informatie van het bevoegd gezag aan de mr 
De mr ontvangt in elk geval: 
a  jaarlijks rond december de begroting van de school en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, 

organisatorisch en onderwijskundig gebied voor het komende kalenderjaar voor zover van belang voor 

de school; 
b jaarlijks voor 1 mei informatie met betrekking tot de school 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 jaarverslag 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; 
e  terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, dat betrekking heeft op de eigen 

school, bedoeld in artikel 14 van 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 privacy van het personeel, ouders 
en leerlingen; 

f  ten minste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaar-
delijke regelingen en afspraken per groep van de in de school werkzame personen waarbij inzichtelijk 
wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich hou-
den tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar; 

h aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling van het 
bevoegd gezag, de organisatie van de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het 
reeds vastgestelde beleid op de school. 

 
Artikel 11 Wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft en vertrouwelijkheid 
1.  Het bevoegd gezag stelt de in de voorgaande artikelen bedoelde informatie digitaal en op papier ter 

beschikking aan de (g)mr.  
2.  Alle verkregen informatie is in principe openbaar. 

3.  De leden van de gmr zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid ver-
nemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de gmr hun geheimhouding heeft opgelegd 
of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrij-
pen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van 
de betrokken aangelegenheid meegedeeld. 
Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in dit lid oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schrif-
telijke of mondelinge verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te 

duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te wor-
den genomen. 
De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de raad, noch door 
beëindiging van de band van de betrokkene met de KSU. 

 
Artikel 12 Informatieverstrekking tussen medezeggenschapsorganen onderling 
1. De secretaris van elk medezeggenschapsorgaan draagt er zorg voor dat de agenda's en de verslagen 

van de besprekingen worden gemaakt . 
2.  De secretaris van elk medezeggenschapsorgaan draagt er zorg voor dat het eigen jaarverslag wordt 

gepubliceerd op het gedeelte van de gmr op de website van de KSU. Het gmr jaarverslag wordt gepu-
bliceerd op de website van de gmr.  

3.  De voorzitter van de gmr belegt ten minste eenmaal per jaar een bespreking over de actuele onder-
werpen en evalueert de gang van zaken van het afgelopen jaar.  

4.  De voorzitter en secretaris dragen zorg voor verspreiden van agenda’s en verslagen van alle gmr- ver-
gaderingen aan alle mr’en. De gmr jaarplanning staat op de website van de KSU.  
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5. De gmr stelt mr’en of hun geledingen op hun verzoek in de gelegenheid met hem overleg te voeren. 

De mr’en kunnen hiervoor de betreffende contactpersonen voor hun school aanspreken.  
6. Wanneer mr’en of personeelsleden van het bestuursbureau vragen of inbreng over een agendapunt of 

beleidsstuk hebben, kunnen zij vóór de afgesproken termijn contact opnemen met de contactpersoon. 

De termijn wordt altijd op de gmr agenda genoemd. 
7. Voor het indienen van agendapunten door mr’en en personeelsleden van het bestuursbureau wordt 

artikel 29 van het gmr-reglement gehanteerd. 
8.  Wanneer t.a.v. een advies- of instemmingsbevoegdheid een geschil dreigt, meldt de voorzitter van het 

betreffende medezeggenschapsorgaan dat ter informatie bij de voorzitter van de gmr. 
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Hoofdstuk 4 Faciliteiten 

 
Artikel 13 Algemene faciliteiten t.b.v. de mr 
1.  Ten behoeve van hun werkzaamheden kunnen de mr’en in overleg met het managementteam be-

schikken over voorzieningen zoals bijvoorbeeld: vergaderruimte, vergaderfaciliteiten, dienstreizen, ko-
pieerfaciliteiten, pr activiteiten, kosten van verkiezingen of achterbanraadpleging, benodigde publica-
ties, deskundigheidsbevordering, raadpleging van deskundigen inclusief juridische bijstand, etc. 

2.  De faciliteiten zoals genoemd in lid 1 worden beschikbaar gesteld na overleg en goedkeuring van een 
plan met bijbehorende begroting door het managementteam. 

 
Artikel 14 Algemene faciliteiten t.b.v. de gmr 
1. Ten behoeve van zijn werkzaamheden kan de gmr in overleg met het bevoegd gezag beschikken over 

voorzieningen zoals bijvoorbeeld: vergaderruimte, vergaderfaciliteiten, dienstreizen, kopieerfacil iteiten, 
pr activiteiten, kosten van verkiezingen of achterbanraadpleging, benodigde publicaties, deskundig-
heidsbevordering, raadpleging van deskundigen inclusief juridische bijstand, inzet van een technisch 
voorzitter of secretariële ondersteuning, enz. 

2. De faciliteiten zoals genoemd in lid 1 worden beschikbaar gesteld na overleg en goedkeuring van een 
plan met bijbehorende begroting door het bevoegd gezag. 

 

Artikel 15 Faciliteiten t.b.v. het personeel 
1. a. Voor mr-leden 
 Voor personeel dat zitting heeft in de mr wordt 60 uur beschikbaar gesteld conform de CAO PO. 
 b. Voor gmr-leden 
 Voor het personeel dat zitting heeft in de gmr wordt 60 uur beschikbaar gesteld conform de CAO PO. 

Hier wordt in het eerste zittingsjaar 68 uur aan toegevoegd en in het tweede en derde zittingsjaar 40 
uur. Nadere afspraken hierover worden jaarlijks gemaakt, welke afspraken de instemming van de per-

soneelsgeleding behoeven (artikel 23 lid p). 
2. Als de voorzitter en de secretaris van de gmr deel uitmaken van de personeelsgeleding stelt het be-

voegd gezag voor deze personeelsleden 66 respectievelijk 58 uur beschikbaar voor dagelijks bestuur-
taken naast de in lid 1 genoemde uren. 

 
Artikel 16 Faciliteiten t.b.v. ouders in de gmr 
Voor ouders die zitting hebben in de gmr wordt een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding beschikbaar gesteld, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere gmr-leden (500 euro) en leden met dagelijks bestuur-

taken (1500 euro). Nadere afspraken hierover worden jaarlijks gemaakt, welke afspraken de instemming van 
de oudergeleding behoeven (artikel 24 lid k). 
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Hoofdstuk 5 Vertegenwoordiging van het bevoegd gezag 

 
Artikel 17 Overleg gmr 
1. De besprekingen met de gmr worden namens het bevoegd gezag gevoerd door de voorzitter van het 

College van Bestuur. 
2.  Op verzoek van de voorzitter van het College van Bestuur of bij ontstentenis zullen de besprekingen 

worden gevoerd door een van de andere leden van het College van Bestuur. 
 
Artikel 18 Overleg mr 
1. De besprekingen met de mr worden namens het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider van de 

school. 
2.  Op verzoek van de schoolleider of bij ontstentenis zullen de besprekingen worden gevoerd door de 

clusterdirecteur. 
 
Artikel 19 Ontheffing 
1.  De schoolleider kan de clusterdirecteur verzoeken hem geheel of gedeeltelijk te ontheffen van zijn 

taak om de besprekingen te voeren. Het verzoek is met redenen omkleed. 
2.  De clusterdirecteur verleent de ontheffing: 

a.  indien de schoolleider in redelijkheid niet geacht kan worden in het algemeen de besprekingen 

te voeren; dan wel  
b.  indien de schoolleider in redelijkheid niet geacht kan worden de besprekingen over één of meer 

aangelegenheden te voeren. 
3.  De clusterdirecteur 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 overwegingen omkleed tenzij privacy redenen dit onmogelijk ma-
ken. 
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Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 

 
 Artikel 20 Vaststelling en wijziging statuut 
1.  Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens de wet, ten minste 

eenmaal in de twee jaar het medezeggenschapsstatuut vast. Het bevoegd gezag neemt het initiatief 
en de GMR stemt in. De werkingsduur van het statuut kan maximaal één keer stilzwijgend verlengd 
worden voor een termijn van twee jaar. 

2.  Het bevoegd gezag legt het medezeggenschapsstatuut, daaronder elke wijziging ervan mede begre-
pen, als voorstel aan de gmr voor en stelt het slechts vast indien het voorstel de instemming van twee 
derden van het aantal leden van de gmr heeft verworven 

3. In gevallen waarin het (g)mr-reglement of statuut niet voorziet, besluit het College van Bestuur. 
 

Artikel 21 Citeertitel; inwerkingtreding 
1.  Dit statuut kan worden aangehaald als: medezeggenschapsstatuut KSU.  
2.  Dit statuut treedt in werking met ingang van 19 mei 2013 met inachtneming van artikel 20. 
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Bijlage A: Scholen van de KSU 

 
Aantal MR-leden per school 

 

BRINnummer School Aantal leden 

27CL De Achtbaan  

28AW Hof ter Weide  

06OY St. Dominicus  

15MP De Spits  

08KK Johannes  

14ZJ St. Paulus  

15DK Ariens  

15RL Het Schateiland  

16DH De Pijlstaart  

15WG St. Jan de Doper  

15WG Gertrudis  

15PD De Zeven Gaven  

06GN Marcus  

06GN Mattheus  

09VY De Carrousel  

16UO De Kameleon  

16UO Villa Nova  

16AF Ludgerschool  

13RS Montessorischool  

06UJ St. Maartenschool  

06UJ De Binnentuin  

17ZL De Notenboom  

30JR Op De Groene Alm  

28AW-01 JazzSingel  

 


