Regeling faciliteiten voor leden van de medezeggenschapsraad van het Amadeus Lyceum
1. Kader voor de regeling faciliteiten voor MR-leden van het Amadeus Lyceum
a. De beschikbare faciliteiten zijn in overeenstemming met de bepalingen uit de WMS en
de CAO’s primair en voortgezet onderwijs.
b. In artikel 28 van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zijn de faciliteiten
beschreven die (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden voor de vervulling van
hun taken redelijkerwijs nodig hebben. Voor PCOU en Willibrord zijn deze opgenomen in
het medezeggenschapsstatuut (zie 2.)
c. De MR stelt jaarlijks een activiteitenplan op waarin is aangegeven hoe de faciliteiten
worden ingezet en legt na afloop van het betreffende jaar verantwoording af.
2. Medezeggenschapstatuut PCOU als Willibrord – algemene faciliteiten
In het geldende medezeggenschapsstatuut van zowel PCOU als Willibrord zijn in artikel 7 tot
en met 9 (en voor de Willibrord Stichting ook artikel 10) de algemene faciliteiten beschreven
ten behoeve van de medezeggenschapsorganen, de medewerkers, ouders en (voor de
Willibrord Stichting) leerlingen. De beschrijving is conform de WMS.
Artikel 7 Algemene faciliteiten t.b.v. medezeggenschapsorganen
vergaderfaciliteiten

kostenraming

niet voor kosten
bevoegd gezag
geen stuwmeer

achterban-

1. Ten behoeve van hun vergaderingen kunnen de
medezeggenschapsorganen in
overleg met de daartoe aangewezen functionaris beschikken over
vergaderruimte, overige vergaderfaciliteiten (koffie, thee, drankjes,
versnaperingen), verzendfaciliteiten en kopieerfaciliteiten.
2. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van
de taak van een medezeggenschapsorgaan, scholingskosten
daaronder begrepen, komen ten laste van het bevoegd gezag. De
redelijkerwijs noodzakelijke kosten van het raadplegen van een
deskundige en van het voeren van rechtsgedingen door een
medezeggenschapsorgaan komen slechts ten laste van het bevoegd
gezag indien het bevoegd gezag vooraf in kennis is gesteld van de te
maken kosten. Het bevoegd gezag kan in overeenstemming met het
medezeggenschapsorgaan de kosten die het
medezeggenschapsorgaan in enig jaar zal maken, vaststellen op een
bepaald bedrag dat het medezeggenschapsorgaan naar eigen inzicht
kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden
overschreden, komen slechts ten laste van het bevoegd gezag voor zo
ver het bevoegd gezag in het dragen daarvan toestemt.
3. Het in het vorige lid genoemde bedrag heeft geen betrekking op
raadpleging van deskundigen, inclusief juridische bijstand, van
bestuurszijde.
4. Wanneer het bedrag als bedoeld in lid 2 niet geheel wordt gebruikt
in het kalenderjaar waarop het in de begroting was opgenomen, kan
het in het daaropvolgende jaar worden besteed, met dien verstande
dat wanneer het totale bedrag meer dan twee maal het jaarbedrag is
geworden het overige terugvloeit in de middelen van de Stichting.
5. Wanneer (een geleding van) een medezeggenschapsorgaan een
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raadpleging

publicatiemiddelen

achterbanraadpleging wenst te houden stelt het onverwijld het
bevoegd gezag daarvan in kennis. Het bevoegd gezag stelt faciliteiten
daarvoor ter beschikking.
6. Medezeggenschapsorganen kunnen in overleg gebruik maken van
de binnen de school of scholen gebruikelijke publicatiemethoden
(nieuwsbrief, publicatieborden, schoolkrant, intranet).

Artikel 8 Faciliteiten t.b.v. het personeel
faciliteiten
personeel

Voor het personeel dat zitting heeft in een medezeggenschapsorgaan worden
faciliteiten in de vorm van uren beschikbaar gesteld, conform wat daarover is
afgesproken in de CAO en/of is vastgelegd in bestuursbeleid

Artikel 9 Faciliteiten t.b.v. ouders
onkostenvergoeding
ouders
reis- en
verblijfskosten

1. Voor ouders die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan wordt
een onkostenvergoeding ter beschikking gesteld om aantoonbare en
noodzakelijke uitgaven te dekken.
2. Onder de in lid 1 bedoelde onkosten vallen in elk geval reis- en
verblijfkosten, die zullen worden vergoed conform wat in de CAO voor
het personeel is vastgelegd.

Artikel 10 Faciliteiten ten behoeve van leerlingen (van toepassing op de Willibrord Stichting)
onkosten- .
vergoeding
leerlingen

1. Voor leerlingen die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan
wordt een onkostenvergoeding ter beschikking gesteld om aantoonbare en
noodzakelijke uitgaven te dekken. Tevens is voor de leerlingen die zitting
hebben in de MR een vacatieregeling van toepassing.

2. Onder de in lid 1 bedoelde onkosten vallen in elk geval reis- en
reis- en.
verblijfskosten verblijfskosten, die zullen worden vergoed conform wat in de cao voor het
personeel is vastgelegd.
certificaat

3. Aan het einde van de zittingsperiode ontvangt de leerling een certificaat
waar op vermeld wordt dat hij deel heeft uitgemaakt van een
medezeggenschapsorgaan.

studiepunten

4. Indien mogelijk zal het lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan
meegenomen worden bij de berekening of de leerling aan bepaalde
eindtermen heeft voldaan.

3. Faciliteiten voor leden van de personeelsgeleding het Amadeus Lyceum
Toekenning van de beschikbare uren vindt plaats conform de CAO voortgezet onderwijs, die
uitgaat van minimumaantallen.
MR-lid
100 uur per jaar
Voorzitter
+150 uur per jaar
Secretaris/vicevoorzitter/penningmeester +50 uur per jaar (*)
(*) De MR bepaalt in onderling overleg hoe deze uren intern worden verdeeld.
Scholing: vijf dagen per jaar
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4. Vergoeding (onkosten) ouders/leerlingen gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
Vrijwilligersvergoeding
Een onbelaste vrijwilligersvergoeding, waarbij de Belastingdienst de volgende regels
hanteert: jaarbedrag maximaal € 1.700,00, maandbedrag maximaal € 170,00, uurbedrag
maximaal € 5,00 (voor leerlingen € 2,75)
Voor leden van de oudergeleding van de MR:
- € 35,00 per vergadering
Voor leden van de leerlinggeleding van de MR:
- € 19,25 per vergadering
De onkostenvergoeding wordt halfjaarlijks gedeclareerd (december en juni) door middel van
een declaratieformulier.
5. Vergoedingen voor (vice)voorzitter en secretaris van de MR Amadeus Lyceum
(indien lid van de oudergeleding)
Vergoeding voor de voorzitter en secretaris van de MR (indien lid van de oudergeleding):
Een vaste, niet-belaste vrijwilligersvergoeding van € 1700,00 per jaar.
Vergoeding voor de vice-voorzitter van de MR (indien lid van de oudergeleding):
Een vaste niet-belaste vrijwilligersvergoeding van € 850,00 per jaar.
De onkostenvergoeding wordt halfjaarlijks gedeclareerd (december en juni) door middel van
een declaratieformulier.
6. Activiteitenplan
De MR stelt jaarlijks een activiteitenplan op, waarin wordt beschreven op welke manier de
faciliteiten worden gebruikt. Zie https://infowms.nl/content/handreiking-faciliteitenenactiviteitenplan. Het activiteitenplan wordt voorgelegd aan het bestuur.
Vastgesteld d.d.7 januari 2021
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