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INLEIDING

WOORD VOORAF
Voor u ligt het medezeggenschapsstatuut van SintLucas.
Het hebben van een medezeggenschapsstatuut is een wettelijk voorschrift.
In dit medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap
binnen SintLucas is geregeld.

Eindhoven, 23 juni 2020

College van Bestuur
Ruud Rabelink

De Centrale Studentenraad heeft instemming verleend op 2 juni 2020
De OR heeft instemming verleend op 17 juni 2020
De Ouderraad VMBO heeft instemming verleend op 23 juni 2020
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1. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN
a.
b.
c.
d.
e.
f.

bevoegd gezag: het College van Bestuur
OR: de ondernemingsraad
CSR: de centrale studentenraad
lid: een gekozen afgevaardigde uit de geleding: personeel, studenten, ouders
statuut: het medezeggenschapsstatuut
raden: de medezeggenschapsorganen OR, CSR en Ouderraad vmbo

ARTIKEL 2 AARD EN WERKINGSDUUR
1. Dit
 statuut treedt in werking op 1 augustus 2020 en heeft een werkingsduur van
vier jaar.
2. Drie maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen, treden
de raden en het bevoegd gezag in overleg over het actualiseren, evalueren en
eventueel bijstellen van het statuut.
3. Bevoegd gezag en de raden 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 de leden van de OR, CSR en ouderraad vmbo.
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2. INRICHTING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP

1. De Stichting SintLucas kent de volgende medezeggenschapsorganen:
		
a. een ondernemingsraad (OR)
		
b. een centrale studentenraad (CSR)
		
c. een ouderraad vmbo
		
d. leerlingenraad vmbo: geen formele medezeggenschapsorgaan maar een
klankbordcommissie en bestaat uit een afvaardiging van leerlingen van
het vmbo.
2. De OR bestaat uit leden gekozen uit en door het personeel, de CSR uit leden
gekozen uit en door studenten en de Ouderraad vmbo uit leden gekozen uit en
door de ouders.
3. Het bevoegd gezag voert de besprekingen met de OR en CSR.
4. Namens het bevoegd gezag voeren de teamleiders de besprekingen met de
leerlingenraad vmbo en de ouderraad vmbo.
5. Voor samenstelling van de Ondernemingsraad, Centrale Studentenraad en
Ouderraad vmbo, hun bevoegdheden, faciliteiten en de overlegstructuur wordt
verwezen naar de afzonderlijke reglementen.
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3. INFORMATIEVOORZIENING

ARTIKEL 4 I NFORMATIE VAN HET BEVOEGD GEZAG
AAN DE RADEN
1. J aarlijks verschaft het bevoegd gezag schriftelijk informatie aan de
raden over algemene zaken die een goed beeld geven van het reilen en
zeilen van de organisatie, zoals het jaarverslag van de organisatie en
het meerjaren strategisch beleidsplan.
2. Tijdig ontvangen de raden, al dan niet gevraagd, alle inlichtingen
die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
Daartoe behoren in ieder geval de uitgangspunten die het bevoegd
gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

ARTIKEL 5 W IJZE WAAROP HET BEVOEGD GEZAG
INFORMATIE VERSCHAFT

ARTIKEL 7 COMMUNICATIE BINNEN DE ORGANISATIE
1. D
 e raden informeren elkaar ongevraagd volledig en helder over hun standpunten,
werkwijzen en procedureafspraken met het bevoegd gezag. Verslagen van
bijeenkomsten worden verspreid.
2. Op verzoek van een van de raden als bedoeld in het eerste lid verstrekt een raad
direct alle en volledige informatie over bepaalde aangelegenheden, voor zover
deze niet onderhevig zijn aan afspraken over geheimhouding.
3. De informatie wordt digitaal verstrekt.
4. Informatie wordt in principe verstrekt aan de secretaris van de raden en bij
diens ontstentenis aan de voorzitter van de raden. Aan de leden van de raden
wordt een overzicht gegeven van de verstrekte informatie. Eenieder heeft de
mogelijkheid de informatie in te zien en bespreking ervan te vragen in de raden.

1. H
 et bevoegd gezag stelt de in het voorgaande artikel bedoelde
informatie langs digitale weg ter beschikking aan de raden.
2. Alle verkregen informatie is openbaar tenzij anders wordt afgesproken.

ARTIKEL 6 W IJZE WAAROP DE RAAD INFORMATIE VERSTREKT
EN ONTVANGT
1. D
 e raden informeren hun achterban in de regel binnen dertig dagen na
de vergadering over hetgeen er is besproken in de raden of in overleg
met het bevoegd gezag/directie.
2. De voorzitter van de raden informeert de overige leden over alle
binnengekomen brieven en reacties, en beslist in overleg met de
secretaris of een reactie moet worden gegeven.
3. De vergaderingen van de raden zijn openbaar tenzij anders wordt
afgesproken.
4. Alle informatie wordt langs digitale weg verstrekt.
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4. FACILITEITEN

ARTIKEL 8 FACILITEITEN
1. D
 e raden en de leerlingenraad kunnen gebruik maken van de voorzieningen
waarover het bevoegd gezag beschikt en die het medezeggenschapsorgaan
redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.
2. De raden kunnen op basis van een concreet en door het CvB goedgekeurd
activiteitenplan gebruik maken van (financiële) ondersteuning bij het uitvoeren
van haar taken. Onder deze taken wordt verstaan:
a. het informeren en raadplegen van de achterban
b. het voeren van rechtsgedingen
c. s choling van de leden van de raden en de raad als geheel
(incl. reis- en verblijfkosten)
d. het inhuren van deskundigen.
3. Studenten/leerlingen die deelnemen aan de CSR of de leerlingenraad ontvangen
een certificaat van deelname (portfolio); criteria t.a.v. inzet/deelname worden
hiervoor opgesteld.
4. Studenten/leerlingen die deelnemen aan de CSR of de leerlingenraad kunnen
gebruik maken van een interne adviseur.
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5. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 9 SLOTBEPALINGEN
De raden hebben met dit medezeggenschapsstatuut ingestemd.
Dit medezeggenschapsstatuut is vastgesteld door het CvB op 10 juli 2020.

Namens het bevoegd gezag,								Namens de Ondernemingsraad,

Ruud Rabelink							
Voorzitter College van Bestuur								Voorzitter

Namens de Centrale Studentenraad,							

Namens de Ouderraad vmbo,

Voorzitter										Voorzitter
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