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Reglement Medezeggenschapsraden  
 Het Stedelijk Lyceum te Enschede 2015 

 

Paragraaf 1.  Algemeen  

Artikel 1. Begripsbepaling  

 
Dit reglement verstaat onder:  
 

a. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);  
b. bevoegd gezag: bestuur van Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede; 
c. Medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 3 van de wet; 
d. school: Het Stedelijk Lyceum (Brinnummer 00AH) en Vakschool Het Diekman (Brinnummer 19 

NG); 
e. leerlingen: de leerlingen van de scholen; 
f. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen; 
g. personeel: 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 school |(niet zijnde vrijwilliger); 
h. geleding: de gezamenlijke leden in de GMR, dan wel de MR, behorende tot de groep personeel, 

de groep ouders of de groep leerlingen; 
i. GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

Paragraaf 2. De medezeggenschapsraad 

Artikel 2. Medezeggenschapsraad  

 
1. Het Stedelijk Lyceum heeft drie medezeggenschapsraden. Aan beide scholen is een 

medezeggenschapsraad verbonden. Daarnaast wordt er op grond van artikel 3, lid 6 van de wet 
een medezeggenschapsraad ingesteld voor het personeel dat werkzaamheden verricht ten 
behoeve van beide scholen. 
 

2. De medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum bestaat uit 36 leden en is als volgt 
samengesteld:  

 
a. 18 leden gekozen door en uit het personeel, waarvan: 

i. 4 leden de locatie Kottenpark vertegenwoordigen; 
ii. 4 leden de locatie Zuid vertegenwoordigen; 
iii. 4 leden de locatie Het Stedelijk Vakcollege vertegenwoordigen; 
iv. 2leden de locatie De Stedelijke Mavo vertegenwoordigen; 
v. 2 leden de locatie ISK vertegenwoordigen; 
vi. 2 leden de locatie Innova vertegenwoordigen. 

 
b. 9 leden gekozen door en uit de ouders, waarvan: 

i. 2 leden de locatie Kottenpark vertegenwoordigen; 
ii. 2 leden de locatie Zuid vertegenwoordigen; 
iii. 2 leden de locatie Het Stedelijk Vakcollege vertegenwoordigen; 
iv. 1 lid de locatie De Stedelijke Mavo vertegenwoordigt; 
v. 1 lid de locatie ISK vertegenwoordigt; 
vi. 1 lid de locatie Innova vertegenwoordigt. 

 
c. 9 leden gekozen door en uit de leerlingen, waarvan: 

i. 2 leden de locatie Kottenpark vertegenwoordigen; 
ii. 2 leden de locatie Zuid vertegenwoordigen; 
iii. 2 leden de locatie Het Stedelijk Vakcollege vertegenwoordigen; 
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iv. 1 lid de locatie De Stedelijke Mavo vertegenwoordigt; 
v. 1 lid de locatie ISK vertegenwoordigt 
vi. 1 lid de locatie Innova vertegenwoordigt. 

 
3. De medezeggenschapsraad Vakschool Het Diekman  bestaat uit 4 leden en is als volgt 

samengesteld: 
 

a. 2 leden gekozen door en uit het personeel van Vakschool Het Diekman; 
b. 1 lid gekozen door en uit de ouders van de leerlingen ; 
c. 1 lid gekozen door en uit de leerlingen. 

 
4. Daarnaast wordt er op grond van artikel 3, lid 6 van de wet een medezeggenschapsraad 

ingesteld voor het personeel dat werkzaamheden verricht ten behoeve van beide scholen. Deze 
bestaat uit 4 leden en is als volgt samengesteld: 

a. 2 leden gekozen door en uit het personeel van het Expertisecentrum; 
b. 2 leden gekozen door en uit het personeel van het Bestuursbureau. 

 
5. Indien niet aan het gestelde in het tweede lid onder b of in het derde lid onder b kan worden 

voldaan, omdat er geen ouders bereid zijn lid te worden, kan de niet te vervullen plaats worden 
toegedeeld aan de leerling geleding. 

 
6. Indien niet aan het gestelde in het tweede lid onder b of in het derde lid onder c kan worden 

voldaan, omdat er geen leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de niet te vervullen plaats worden 
toegedeeld aan de oudergeleding. 

 

Artikel 3. Onverenigbaarheden 

 
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de 

medezeggenschapsraad. 
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in 

besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de 
medezeggenschapsraad. 

 

Artikel 4. Zittingsduur 

 
1. Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van vier jaar. 
2. Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is eenmaal 

herkiesbaar. 
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is verkozen, treedt af op het tijdstip 

waarop degene in wiens plaats hij is verkozen, zou moeten aftreden. 
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de raad: 

a. door overlijden; 
b. door opzegging door het lid; 
c. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de locatie en de geleding waarin hij is gekozen. 

Paragraaf 3. De verkiezing  

Artikel 5. Organisatie verkiezingen 

 
De leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad berust bij de GMR. De 
organisatie daarvan kan aan een verkiezingscommissie worden opdragen. 
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Artikel 6. Datum verkiezingen 

 
1. De GMR bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van 

de stemming. 

2. De GMR stelt het bevoegd gezag, de ouders, de leerlingen en het personeel in kennis van de in 
het eerste lid genoemde tijdstippen.  

Artikel 7. Verkiesbare en kiesgerechtigde personen 

 
Zij die op de dag van de kandidaatstelling personeelslid ,ouder of leerling zijn in de zin van artikel 1, zijn 
kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de medezeggenschapsraad voor de betreffende geleding. 

 
Artikel 8. Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen 
 
1. De GMR stelt drie weken voor de verkiezingen een lijst vast van de personen die kiesgerechtigd 

en verkiesbaar zijn. 
2. Personen uit de betrokken geleding worden gevraagd zich kandidaat te stellen voor de MR en de 

deelraad van hun locatie binnen een daarvoor gestelde termijn. 

Artikel 9. Verkiezing  

 
1. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. 
2. Uiterlijk één week voor de datum van de verkiezingen worden aan de kiesgerechtigden de 

namen van de kandidaten uit hun geleding bekend gemaakt. 

Artikel 10. Stemming; volmacht 

 
1. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor zijn geleding in 

de medezeggenschapsraad zijn.  
2. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht. 
3. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht een ander, die tot dezelfde geleding behoort, 

zijn stemmen laten uitbrengen.  
4. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht stemmen 

uitbrengen. 

Artikel 11. Uitslag verkiezingen 

 
1. Gekozen in de medezeggenschapsraad zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste 

aantal stemmen op zich hebben verenigd. 
2. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen 

op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot. 
3. De uitslag van de verkiezingen wordt door de GMR vastgesteld en schriftelijk bekendgemaakt 

aan het bevoegd gezag, de deelraden, de betrokken kandidaten en de achterban. 

Artikel 12. Tussentijdse vacature 

 
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de medezeggenschapsraad tot opvolger van het 

betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde 
uitslag, bedoeld in artikel 11 daarvoor als eerste in aanmerking komt. 

2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. 
3. De medezeggenschapsraad doet van deze aanwijzing mededeling aan het bestuur, de GMR, de 

deelraden, de betreffende locatiedirecteur, de achterban en de betrokken kandidaat. 
4. Indien uit de ouders, leerlingen en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels 

voor die geleding zijn, of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in 
de vacature(s) voorzien worden door het houden van een tussentijdse verkiezing. In dat geval 
zijn de artikelen 5 t/m 11 van overeenkomstige toepassing. 
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Paragraaf 4. Taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad 

Artikel 13.  Overdracht aan gemeenschappelijk medezeggenschapsraad en aan 

deelraden 

 
1. De medezeggenschapsraden dragen al hun taken en bevoegdheden, met uitzondering van het 

gestelde in het tweede lid, over aan de GMR als het locatieoverstijgende aangelegenheden 
betreft en aan de deelraden als het een locatieaangelegenheid betreft. 

2. De medezeggenschapsraden hebben als taak na de verkiezingen de leden te kiezen die zitting 
nemen in de GMR, waarbij: 
a. vier leden zitting nemen namens het personeel; 
b. twee leden namens de ouders; 

c. twee leden namens de leerlingen. 
3. De medezeggenschapsraad maakt een verslag van de wijze waarop de leden voor de GMR zijn 

verkozen en welke leden dit betreft. De medezeggenschapsraden maken dit verslag digitaal 
bekend bij het bevoegd gezag, het personeel, de ouders en de leerlingen. 

Artikel 14. Wijziging reglement 

 
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de GMR en stelt het 
gewijzigde reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de 
instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de GMR heeft verworven. 
 

Artikel 15. Citeertitel; inwerkingtreding  

 
1. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Medezeggenschapsraden Het Stedelijk 

Lyceum Enschede 2015. 
2. Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2015 en treedt in de plaats van het Reglement 

Medezeggenschapsraden Het Stedelijk Lyceum Enschede 2012. 


