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Algemeen
Artikel 1
Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
a.
bevoegd gezag: Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe, vertegenwoordigd door de
directeur-bestuurder, als bedoeld in artikel 32b van de Wet op het Voortgezet
Onderwijs.
b.
deelraad: de deelraad VSO Meppel als bedoeld in artikel 20 van de wet.
c.
deelschool: Lyceum, Beroepencollege, Praktijkschool, VSO Meppel en Diever.
d.
geleding: het personeel, de ouders of de leerlingen.
e.
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de wet.
f.
leerlingen: de leerlingen van de school.
g.
managementstatuut: het statuut dat de verhouding regelt tussen de Raad van
Toezicht en directeur-bestuurder en de verhouding tussen de directeur Onderwijs
en Personeel en de overige leden van de schoolleiding en de PLG’s.
h.
ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen.
i.
personeel: het personeel dat in dienst is bij het bevoegd gezag, dan wel tenminste
6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat
werkzaam is op de school.
j.
school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
k.
schoolgids: schoolwiki waarin informatie is opgenomen over de werkwijze van de
school zoals bedoeld in artikel 24a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
l.
schoolleiding: de directeur Onderwijs en Personeel, de deelschoolleiders en de
stafhoofden.
m.
wet: de Wet Medezeggenschap op Scholen (Stb. 2006 , 658), hierna te noemen
WMS.

De deelraad
Artikel 2
Verhouding gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en deelraad
Aan de school is één deelraad verbonden: de deelraad VSO Meppel. De bevoegdheden
berusten bij de deelraad, voor zover het onderwerp de betreffende deelraad aangaat en
voor zover het onderwerp op grond van het GMR-reglement niet tot de bevoegdheid
van de GMR behoort.
Artikel 3
Omvang en samenstelling van de deelraad
1.
De deelraad VSO Meppel bestaat uit:
a. maximaal 2 leden uit de geleding personeel.
b. maximaal 2 leden uit de geleding ouders-leerlingen.
1.
Tenminste 1 lid uit de geleding personeel én 1 lid uit de geleding ouders-leerlingen
heeft zitting in de deelraad vanuit de GMR.
Artikel 4
Onverenigbaarheden
1.
Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in
de deelraad.
2.
Een personeelslid dat lid van de schoolleiding kan geen lid zijn van de deelraad.
Artikel 5
Zittingsduur
Een lid van de deelraad heeft daarin zitting zolang het lidmaatschap in de GMR duurt.

Algemene taken en bevoegdheden van de deelraad
Artikel 6
Overleg met bevoegd gezag
Het bevoegd gezag en de deelraad komen bijeen indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door de deelraad, een geleding van de deelraad of het bevoegd
gezag, doch minimaal eenmaal per jaar.
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Artikel 7
Initiatiefbevoegdheid
1.
De deelraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden van de betreffende deelschool. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan de GMR en het
bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
2.
De GMR en het bevoegd gezag brengt op deze voorstellen binnen drie maanden
een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de deelraad. Alvorens over
te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bevoegd gezag de deelraad
tenminste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de deelraad.
Artikel 8
Algemeen informatierecht
1.
De deelraad VSO Meppel ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd,
tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
2.
De deelraad ontvangt in elk geval:
a. jaarlijks de deelbegroting van VSO Meppel en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
b. jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de
formatie van VSO Meppel.
c. jaarlijks voor 1 juni wordt het specifieke taakbeleid van VSO Meppel geëvalueerd.
Artikel 9
Jaarverslag
De deelraad stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast
en zendt dit verslag ter kennisneming aan het bevoegd gezag en de GMR.
Artikel 10
Openbaarheid en geheimhouding
1.
De vergadering van de deelraad is openbaar, tenzij over individuele personen
wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van
eenderde van de leden zich daartegen verzet.
2.
Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van
een van de leden van de deelraad in het geding is, kan de deelraad besluiten dat
het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt.
De deelraad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende
aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
3.
De leden van de deelraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in
hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de
deelraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling
van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.
4.
Degene die de geheimhouding zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijke 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
worden genomen.
5.
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 deelschool.

Bijzondere bevoegdheden van de deelraad
Artikel 11
Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de deelraad
VSO Meppel dat uit en door het personeel is gekozen voor de door hem voorgenomen
besluiten met betrekking tot de volgende aangelegenheden:
a.
vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie.
b.
vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel, de locatieleiding daaronder niet begrepen.
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Artikel 12
Termijnen
1.
Het bevoegd gezag stelt de deelraad of die geleding van de deelraad die het aangaat een termijn van drie weken waarbinnen een schriftelijke standpunt uitgebracht dient te zijn over de voorgenomen besluiten met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 11 van dit reglement.
2.
De in het eerste lid bedoelde termijn kan door het bevoegd gezag per geval, op
gemotiveerd verzoek van de deelraad dan wel die geleding van de deelraad die
het aangaat, worden verlengd.
3.
Het bevoegd gezag deelt onverwijld schriftelijk mee of de termijn al dan niet
wordt verlengd en indien nodig voor welke termijn de verlenging geldt.
4.
Indien de deelraad dan wel de geleding van de deelraad die het aangaat, niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn advies uitbrengt dan wel geen uitsluitsel
geeft over het al dan niet verlenen van instemming, kan het bevoegd gezag het
voorgenomen besluit omzetten in een definitief besluit.

Inrichting en werkwijze van de deelraad
Artikel 13
Verkiezing voorzitter en secretaris
De deelraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
Artikel 14
Taak voorzitter
1.
De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden
van de vergaderingen van de deelraad.
2.
De voorzitter onderhoudt het contact met het bevoegd gezag en de GMR.
Artikel 15
Taak secretaris
1.
De secretaris is belast met het bijeenroepen van de deelraad.
2.
De secretaris is belast met het opmaken van de agenda.
3.
De secretaris maakt het verslag van de vergadering.
4.
De secretaris voert de briefwisselingen en beheert de voor de deelraad bestemde
en van de deelraad uitgaande stukken.
Artikel 16
Stemming
1.
De deelraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het deelraadreglement anders bepaalt. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt
schriftelijk gestemd, tenzij de deelraad in een bepaald geval anders besluit.
2.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3.
Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
4.
Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone
meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste
stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen
die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken,
beslist het lot.
5.
Bij staking van de stemmen over een door de deelraad te nemen besluit dat geen
betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering
van de deelraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 17
Wijziging reglement
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de GMR.
Artikel 18
Citeertitel en inwerkingtreding
1.
Dit reglement kan worden aangehaald als: reglement deelraad Stad & Esch.
2.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.
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