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Medezeggenschapsstatuut - preambule 

 
Door de constituerende besturen is er bij de oprichting van de Purmerendse scholengemeenschap in 1996 uit 
financieel en organisatorisch oogpunt voor gekozen de PSG bij het rijk te registreren als één school, met één 
brinnummer. Daarbinnen hebben de vestigingen een relatieve autonomie, vooral op de terreinen onderwijs- 
en de organisatie-inrichting.  
 
De Purmerendse ScholenGroep is derhalve een ‘school’ in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De 
vestigingen vormen als ‘schoolgemeenschap’ een eigenstandig onderdeel van de PSG. Dat gegeven heeft 
gevolgen voor de inrichting van de medezeggenschap. Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen 
(WMS) heeft namelijk de school één medezeggenschapsraad.  
 
Dit betekent dat er binnen de Purmerendse ScholenGroep sprake is van een centrale medezeggenschapsraad, 
én deelraden, genoemd vestigings- of sectorraden, per school of sector. 
 
De afspraken met betrekking tot de medezeggenschap binnen de Purmerendse ScholenGroep zijn vastgelegd in 
de volgende documenten: 
- het medezeggenschapsstatuut, januari 2018 
- het medezeggenschapsreglement, januari 2018 

 
Het bevoegd gezag van stichting Purmerendse ScholenGroep en de medezeggenschapsraad leggen hiermee 
hun visie op de medezeggenschap vast en maken concrete afspraken over de inrichting van de 
medezeggenschap, het overleg met het bevoegd gezag, de informatieverstrekking aan alle geledingen binnen 
de PSG en de beschikbaarstelling van faciliteiten. 
 
Het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad zijn van oordeel dat de wet Medezeggenschap Scholen 
goede mogelijkheden biedt voor de communicatie binnen de organisatie en het kader geeft voor het formele 
overleg over alle medezeggenschapsaangelegenheden binnen de PSG, van belang voor alle daarbij 
betrokkenen: directie, ouders, leerlingen en personeelsleden, en maken de hierna vermelde afspraken. 
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 1   Begripsbepalingen 
de wet Wet medezeggenschap op scholen (WMS); 
 
Stichting Purmerendse a) de school in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs 
ScholenGroep b) organisatie voor de oprichting en/of instandhouding van instellingen voor 

voortgezet onderwijs, gevestigd in Purmerend, omvattende de vestigingen:  
 Jan van Egmond Lyceum, 
 Da Vinci College, 
 SG Antoni Gaudí, 
 SG Nelson Mandela, 
 SG W.J. Bladergroen, 
 SG Gerrit Rietveld, 
 Bestuursbureau, centrale dienst van de PSG. 
   
bevoegd gezag het college van bestuur, in de hoedanigheid van bestuurder-directeur van de 

stichting Purmerendse ScholenGroep, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet 
op het voortgezet onderwijs; 

 
vestiging elke school van de Purmerendse ScholenGroep, vallend onder het PSG-

brinnummer 
 
sector  combinatie van vestigingen en/of opleidingen, vallend onder het PSG-

brinnummer 
     
medezeggenschapsraad de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet 
 
deelraad een raad als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de wet 
 
geleding de afzonderlijke groepen van leden, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de 

wet: ouders, leerlingen of personeel 
 
lid/leden uit en door een geleding gekozen vertegenwoordigers 
 
leerlingen leerlingen in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs  
 
ouders ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen 
 
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 PSG 

    
statuut  het statuut ex artikel 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs 
 
schoolleider de functionaris belast met de leiding van een vestiging 
 
sectordirecteur de functionaris belast met de leiding van een sector 
 
bestuurder-directeur  in deze de bestuurder van de Purmerendse ScholenGroep, voorzitter van de 

directie 
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Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap 

 

Artikel 2.1 Medezeggenschapsraad 
1) Aan de Stichting Purmerendse ScholenGroep is een medezeggenschapsraad verbonden. 

 
2) De medezeggenschapsraad bestaat uit 20 leden. In de volgende samenstelling: 
Personeelsgeleding 

10 leden gekozen uit en door de personeelsleden van de PSG waarvan 2 leden onderwijzend personeel 
per havo/vwo-vestiging, 3 leden uit de vmbosector, een uit elke school en 1 lid uit de vestiging 
Bladergroen. Twee leden onderwijsondersteunend personeel waarvan 1 lid uit de havo/vwo-vestigingen, 
1 lid uit de sector vmbo of de vestiging Bladergroen.  

Oudergeleding 
5 leden gekozen uit en door ouders van de onder het bevoegd gezag staande vestigingen, waarbij 3 leden 
worden gekozen uit en door de ouders van leerlingen behorende tot de havo/vwo-vestigingen en 2 leden 
uit en door de ouders van leerlingen behorende tot de sector vmbo en/of de vestiging Bladergroen; 

Leerlinggeleding 
5 leden gekozen uit en door de leerlingen van de onder het bevoegd gezag staande vestigingen, waarvan 
3 uit en door de leerlingen behorende havo/vwo-vestigingen en 2 leden uit en door de leerlingen 
behorende tot de sector vmbo en/of de vestiging Bladergroen.  
 

3) Onderwijsondersteunend personeel werkzaam op het bestuursbureau kan zich kandidaat stellen voor de 
cmr voor/op een van de beide campussen.  
 

4) Indien onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de desbetreffende door de 
geleding te vervullen plaats worden toebedeeld aan een lid van de andere geleding gekozen door de 
betreffende campus. 

 
5) De leden van de medezeggenschapsraad worden rechtstreeks gekozen volgens de bepalingen van het 

medezeggenschapsreglement. 

 

Artikel 2.2 Deelraden 

De medezeggenschapsraad heeft met inachtneming van artikel 20 lid 1 van de wet en met instemming van het 
bevoegd gezag en met instemming van twee derde van de leden van de medezeggenschapsraad besloten de 
volgende deelraden in te stellen:  
1. Vestigingsmedezeggenschapsraad SG. Jan van Egmond Lyceum 
2. Vestigingsmedezeggenschapsraad SG. Da Vinci College 
3. Sectormedezeggenschapsraad Vmbo. 
4. Vestigingsmedezeggenschapsraad SG. W.J. Bladergroen.  
De deelraad treedt in deze gevallen in de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad voor zover de 
uitoefening van die bevoegdheden geen betrekking hebben op een ander deel van de school. 

 

Artikel 2.2.1 Inrichting deelraden 
1) Aan beide havo/vwo-vestigingen en aan de sector vmbo en de vestiging Bladergroen van de Purmerendse 

ScholenGroep zijn deelraden verbonden, genaamd vestigings- of sectorraad.  
 

2) De deelraad bestaat uit 8 leden.  
 
De samenstelling van de deelraad is als volgt: 
Personeelsgeleding 

4 leden gekozen uit de personeelsleden van de vestiging of sector, waarvan 3 leden 
onderwijspersoneel en 1 lid onderwijsondersteunend personeel; 

Oudergeleding 
2 leden gekozen uit en door ouders van de vestiging of sector; 
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Leerlinggeleding 
2 leden gekozen uit en door de leerlingen van de vestiging of sector; 
Als er geen 2 leden uit één van de geledingen zich beschikbaar stelt kan de vacature door de andere 
geleding worden ingevuld;  
 

3) In de deelraad vmbo zijn alle drie de scholen vertegenwoordigd in de personeelsgeleding door een lid 
onderwijspersoneel.  

 
4) In de deelraad vmbo wordt de ouder- en leerlingengeleding verdeeld over een ouder/leerling uit de twee 

mavo’s en een ouder/leerling uit de kader- en beroepsgerichte leerweg. 
 
5) Een deelraad treedt in de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad voor zover uitoefening van de 

bevoegdheden geen betrekking heeft op een ander deel van de organisatie. 
 
6) Het heeft de voorkeur dat personeelsleden van de cmr zitting hebben in de deelraad van hun vestiging of 

sector, zodanig dat alle vestigingen en sectoren minimaal één vertegenwoordiger hebben in de cmr. 
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Hoofdstuk 3 Overleg met de medezeggenschapsraad 

 

Artikel 3.1 Overleg met het bevoegd gezag 
1) De bestuurder-directeur voert het overleg met de medezeggenschapsraad of met een geleding daarvan. 
 
2) Bij afwezigheid van de bestuurder-directeur zal het overleg worden gevoerd door een plaatsvervanger, door 

hem aan te wijzen. Hiertoe kan hij een van de schoolleiders of de sectordirecteur aanwijzen.  
 
3) In het overleg is de beleidsagenda in het schooljaar leidend, hieraan verbonden is een overlegrooster. 

 

Artikel 3.2 Overleg met de schoolleider/sectordirecteur 
1) De schoolleider/sectordirecteur voert het overleg met de deelmedezeggenschapsraad of met een geleding 

daarvan. 
 
2) Bij afwezigheid van de schoolleider/sectordirecteur zal het overleg worden gevoerd door een 

plaatsvervanger, door hem aan te wijzen. Hiertoe kan hij een van de afdelingsdirecteuren of –leiders 
aanwijzen.  

 
3) In het overleg is het school- en activiteitenplan in het schooljaar leidend, hieraan verbonden is een 

overlegrooster. 

 

Artikel 3.3 Overleg met de Raad van Toezicht PSG 
Tenminste tweemaal per schooljaar vindt er een gesprek plaats tussen de leden van de raad van toezicht van 
de PSG en (een afvaardiging van) de medezeggenschapsraad. 
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Hoofdstuk 4 Communicatie 

 

Artikel 4 Communicatie met medezeggenschapsorganen binnen de organisatie 
1) De bestuurder-directeur, respectievelijk de schoolleider of sectordirecteur, informeert de raad 

respectievelijk de deelraden, tijdig over alle zaken die zij voor uitoefening van haar wettelijke taken en 
verantwoordelijkheden nodig heeft. Deze informatie wordt altijd digitaal en waar mogelijk via de website 
en het intranet beschikbaar gesteld. Bij afwezigheid wordt het bestuur vervangen door een schoolleider, de 
schoolleider door de afdelingsdirecteur of -leider. Een verdere inrichting van dit artikel, mede in relatie tot 
de termijnen en de besluitvorming, is opgenomen in het medezeggenschapsreglement. 
 

2) De medezeggenschapsraad en de deelraden informeren hun achterban zodanig dat deze goed 
geïnformeerd is over de activiteiten en besluiten van de (deel)raad. Elk medezeggenschapsorgaan zorgt er 
daarbij voor dat digitaal de agenda’s en de vastgestelde verslagen worden verspreid onder de overige 
raden.  

   
3) Voor zover de informatie niet onderhevig is aan afspraken over geheimhouding, informeren de deelraden 

en medezeggenschapsraad elkaar tijdig gevraagd en ongevraagd volledig en helder over hun standpunten, 
werkwijzen en afspraken met het bevoegd gezag en de schoolleiding. 

 
4) Halfjaarlijks overleggen de voorzitter en secretaris van de medezeggenschapsraad met de deelraden (of een 

vertegenwoordiging daarvan) over actuele onderwerpen en het gevoerde en te voeren beleid. 
 
5) Informatie wordt in de regel verstrekt aan de secretaris van de medezeggenschapsraad (bij afwezigheid aan 

de voorzitter) en de deelraad. Aan de leden van elke raad wordt een overzicht gegeven van de verstrekte 
informatie. Elk lid van de centrale- of deelraad heeft de mogelijkheid de informatie in te zien en bespreking 
ervan te vragen in de betreffende raad.  
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Hoofdstuk 5 Faciliteiten 

 

Artikel 5 Algemene faciliteiten ten behoeven van medezeggenschapsorganen 
1) Ter ondersteuning van de medezeggenschapsorganen stelt het bevoegd gezag faciliteiten beschikbaar. 
 
2) De afspraken hierover zijn vastgelegd in de Regeling Faciliteiten Medezeggenschap PSG welke deel uitmaakt 

van dit medezeggenschapsstatuut en die als bijlage bij het statuut is gevoegd. 
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Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 

 

Artikel 6 Werkingsduur, vaststelling en wijziging van het medezeggenschapsstatuut 
1) Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens deze wet, ten minste 

eenmaal in de twee jaar een medezeggenschapsstatuut vast. 
 
2) Uiterlijk drie maanden voordat de in het voorgaande lid genoemde termijn is afgelopen treden de 

medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag in overleg over continuering dan wel bijstelling van het 
statuut. 

 
3) Bevoegd gezag en medezeggenschapsraad kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht 

het verloop van genoemde termijn. 
 
4) Een voorstel van het bevoegd gezag tot wijziging van het statuut behoeft de instemming van tweederde 

meerderheid van de leden van de medezeggenschapsraad. 

 
5) Het bevoegd gezag stelt op basis van het medezeggenschapsstatuut en met inachtneming van het gestelde 

in de wet een medezeggenschapsreglement op. 
 
6) Het medezeggenschapsstatuut treedt in werking met ingang van het schooljaar 2017-2018. 
  
De medezeggenschapsraad heeft op datum-2018 met twee-derde meerderheid ingestemd met dit 
medezeggenschapsstatuut.  
 
Aldus vastgesteld op datum-2018 te Purmerend, 
  
  
 
Drs. C.J. Schouten MBA   
Bestuurder-directeur Purmerendse ScholenGroep 
 

 

 
 
Bijlage: Regeling Faciliteiten Medezeggenschap PSG 2017-2018 e.v.  
 

 


