
 

1 

 

          

1. Aanleiding 

Het medezeggenschapsstatuut, het reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(GMR) Voortgezet Onderwijs (VO) van SCOL en vervolgens ook de reglementen voor de DMR-en van 

de VO vestigingen zijn in schooljaar 2018-2019 herzien en aangepast aan de actuele wet- en 

regelgeving en de actuele situatie van SCOL. Mede door de fusievoorgeschiedenis waren deze 

documenten op stichtingsniveau nog niet (eenduidig) op orde. 

 

2. Nadere toelichting  

Verhouding met wettelijk kader 

Alle documenten zijn volledig in lijn met het kader vanuit de Wet medezeggenschap op scholen 

(Wms). In de reglementen is een ‘toelichting bij gebruik’ opgenomen waarin op basis van 

jurisprudentie nader wordt toegelicht hoe artikelen gelezen dienen te worden. Er zitten actieve links 

in het document, waarmee je rechtstreeks naar de betreffende toelichting doorklikt.  

 

Verhouding GMR SCOL – DMR-en van de vestigingen 

Uit het medezeggenschapsstatuut en de reglementen voor medezeggenschap binnen SCOL valt niet 

af te lezen of de GMR of de DMR bevoegd is over een onderwerp te besluiten; dit hangt af van waar 

de zeggenschap is belegd: bij de directeur van de school (dan is de medezeggenschap aan de DMR) of 

bij het college van bestuur van de stichting (dan is de medezeggenschap aan de GMR). Deze 

verhouding moet blijken uit het managementstatuut. SCOL beoogt dit najaar het 

managementstatuut te herijken. De GMR VO heeft adviesbevoegdheid t.a.v. het 

managementstatuut.  

 

3. Implementatie  

Het medezeggenschapsstatuut en het reglement GMR VO zijn bovenschoolse documenten. De GMR 

VO heeft op 15 april 2019 ingestemd met deze documenten. Ze zijn vervolgens vastgesteld door het 

bestuur, gelden per 1 mei 2019 en zijn te vinden op de website van SCOL:  

https://www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/ .  

 

Hierop volgend zijn de reglementen voor de DMR-en van de vestigingen ontwikkeld. De 

instemmingsbevoegdheid ligt hierbij in de eerste plaats bij de DMR-en. De DMR-en hebben deze 

bevoegdheid echter op verzoek overgedragen aan de GMR (door middel van verlenen van mandaat).  

De inhoud van de DMR reglementen van al onze vestigingen binnen SCOL is hiermee vrijwel identiek 

(alleen het aantal leden van de DMR wisselt, want dit is gekoppeld aan de schoolgrootte). 

 

De GMR VO heeft op 24 september 2019 ingestemd met de DMR reglementen. Het bestuur heeft 

deze vervolgens op 25 september 2019 officieel vastgesteld. Het DMR reglement zal op de website 

van de eigen school worden geplaatst. De directeur en de DMR bespreken het reglement en zorgen 

dat ze volgens de (nieuwe) afspraken gaan/blijven werken. 

Er wordt komend schooljaar ook scholingsaanbod via de SCOL-academie georganiseerd. Tijdens de 

SCOL-academie die plaatsvindt op 5 februari 2020 van 17-21u wordt een basiscursus aangeboden 

(met name gericht op nieuwe(re) leden) en op 11 mei 2020 van 17-21u wordt een verdiepingscursus 

aangeboden (hier kan vooraf eigen casuïstiek worden ingebracht). Deze scholing staat open voor alle 

leden van alle medezeggenschapsorganen binnen SCOL. 

https://www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/

