Reglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO-22-02.

Reglement van de Ondersteuningsplanraad
Dit is het reglement van de ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Zuidoost
Drenthe VO-22-02.
Paragraaf 1 Algemeen
Artikel 1 Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
a.
b
c.
d.
e.
f.

de WMS: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658), zoals laatstelijk gewijzigd;
bestuur: het bestuur van het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO-22-02 (SWV);
ondersteuningsplanraad: de ondersteuningsplanraad als bedoeld in artikel 4a van de WMS;
directeur: de directeur van het SWV;
geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid van de WMS;
Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO-22-02: het SWV VO-22-02 U.A., gevestigd te
Emmen;
g. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad van een school die deel uitmaakt van het
SWV.
Paragraaf 2 De ondersteuningsplanraad

Artikel 2 Ondersteuningsplanraad
1. Er is bij het SWV een ondersteuningsplanraad ingesteld.
2. In de ondersteuningsplanraad zijn de personeelsleden, de ouders en de leerlingen van de scholen
die deel uitmaken van de coöperatie vertegenwoordigd.
3. De leden van de gemeenschappelijke ondersteuningsplanraad worden gekozen door de
medezeggenschapsraden overeenkomstig het schema als opgenomen in artikel 4, tweede lid van
het Statuut medezeggenschap van het SWV.
Artikel 3 Onverenigbaarheden
1. Personen die deel uitmaken van de algemene vergadering van het SWV of die bestuurslid,
directielid of raad van toezichtlid van een van de deelnemende scholen of schoolbesturen zijn
kunnen geen zitting nemen in de ondersteuningsplanraad.
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bestuur op te treden in besprekingen met
de ondersteuningsplanraad kan niet tevens lid zijn van de ondersteuningsplanraad.
Artikel 4

Zittingsduur

1. Een lid van de ondersteuningsplanraad heeft zitting voor een periode van 4 jaren.

1

Reglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO-22-02.
2. Een lid van de ondersteuningsplanraad treedt na zijn zittingsperiode af en is aansluitend één
maal herkiesbaar.
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op
het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de ondersteuningsplanraad:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door ondercuratelestelling;
d. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding die hij vertegenwoordigt.
Paragraaf 3 De leden van de ondersteuningsplanraad
Artikel 5

Verkiezing leden ondersteuningsplanraad

1. De ondersteuningsplanraad telt 12 leden.
2. De medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van het SWV wijzen elke vier
jaren één of meer vertegenwoordigers aan voor de ondersteuningsplanraad overeenkomstig
artikel 2, derde lid. Bij tussentijds aftreden van een vertegenwoordiger wijst de
medezeggenschapsraad die het aangaat een vervanger aan.
3. De medezeggenschapsraad van het SWV kan een waarnemer zonder spreek- of stemrecht
afvaardigen naar de bijeenkomsten van de ondersteuningsplanraad. Artikel 7 lid 3 is op deze
waarnemer van toepassing.
Paragraaf 4 Algemene taken en bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad
Artikel 6 Overleg met bestuur
Het bestuur en de ondersteuningsplanraad komen bijeen, indien daarom onder opgave van redenen
wordt verzocht door de ondersteuningsplanraad of het bestuur.
Artikel 7 Openbaarheid en geheimhouding
1. De vergadering van de ondersteuningsplanraad is openbaar, tenzij over individuele personen
wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde 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 ondersteuningsplanraad in het geding is, kan de ondersteuningsplanraad besluiten dat
het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De
ondersteuningsplanraad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende
aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
3. De leden van de ondersteuningsplanraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in
hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bestuur dan wel de
ondersteuningsplanraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met
opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om
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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
ondersteuningsplanraad, noch door beëindiging van de band van de betrokkene met het SWV.
Paragraaf 5 Bijzondere bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad
Artikel 8 Instemmingsbevoegdheid
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling en
wijziging van het ondersteuningsplan, zoals bedoeld in artikel 14a van de WMS.
Artikel 9

Termijnen

1. Het bestuur stelt in overleg met de ondersteuningsplanraad een redelijke termijn waarbinnen
een schriftelijk standpunt uitgebracht dient te zijn over de voorgenomen besluiten met
betrekking tot de aangelegenheid als bedoeld in artikel 8 van dit reglement. De te hanteren
termijn is mede afhankelijk van de spoedeisendheid van het onderwerp en de besprekingen over
het onderwerp in de voorbereidende fase. In de regel wordt een termijn van 4 schoolweken
redelijk geacht.
2. De in het eerste lid bedoelde termijn kan door het bestuur per geval, op gemotiveerd verzoek
van de ondersteuningsplanraad worden verlengd.
3. Het bestuur deelt onverwijld schriftelijk mee of de termijn al dan niet wordt verlengd en indien
nodig voor welke termijn de verlenging geldt.
4. Indien de ondersteuningsplanraad niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn uitsluitsel
geeft over het al dan niet verlenen van instemming, kan het bestuur het voorgenomen besluit
omzetten in een definitief besluit.
Paragraaf 6 Inrichting en werkwijze gemeenschappelijke ondersteuningsplanraad
Artikel 10 Verkiezing voorzitter en secretaris
1. De ondersteuningsplanraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter / secretaris.
2. De voorzitter, dan wel de plaatsvervangend voorzitter bij dienst afwezigheid,
vertegenwoordigt de ondersteuningsplanraad in rechte.
Artikel 11 Uitsluiting van leden van de ondersteuningsplanraad
1. De leden van de ondersteuningsplanraad komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen na.
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2. De ondersteuningsplanraad kan tot het oordeel komen dat een lid van de
ondersteuningsplanraad de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, indien het
betrokken hetzij:
a. hetzij ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet en van het
medezeggenschapsreglement;
b. hetzij de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden;
c. hetzij een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de
ondersteuningsplanraad.
3. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de ondersteuningsplanraad met een
meerderheid van ten minste tweederde deel van het aantal leden besluiten het betreffende lid
te wijzen op zijn verplichtingen dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te trekken
als lid van de ondersteuningsplanraad.
4. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de geleding waarvan van de
ondersteuningsplanraad waarvan het lid deel uitmaakt met een meerderheid van ten minste
twee derden besluiten het lid van de ondersteuningsplanraad uit te sluiten van de
werkzaamheden van de ondersteuningsplanraad voor de duur van ten hoogste drie maanden.
5. Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt.
6. Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen, dan nadat het
betrokken lid in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen hem
ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren, waarbij
hij zich desgewenst kan doen bijstaan door een raadsman.
Artikel 12 Indienen agendapunten
Tot uiterlijk twee weken voor een vergadering van de ondersteuningsplanraad kunnen agendapunten
worden ingediend bij de secretaris van de ondersteuningsplanraad.
Artikel 13 Huishoudelijk reglement
1. De ondersteuningsplanraad kan, met inachtneming van de voorschriften van het
medezeggenschapsreglement en de wet, een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. In het huishoudelijk reglement kunnen worden geregeld:
a. de taakomschrijving van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter/secretaris;
b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
c. de wijze van opstellen van de agenda;
d. de wijze van besluitvorming;
e. het quorum wat vereist is om te kunnen vergaderen.
3. Ten aanzien van de wijze van besluitvorming als bedoeld onder d in het voorgaande lid geldt dat
elk lid één stem heeft en besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
4. De ondersteuningsplanraad zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bestuur.
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Paragraaf 7 Regeling geschillen
Artikel 14 Aansluiting geschillencommissie
Het SWV is aangesloten bij de landelijke commissie voor geschillen.
Paragraaf 9 Overige bepalingen
Artikel 15 Rechtsbescherming
Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden en de gewezen leden van de ondersteuningsplanraad
niet uit hoofde daarvan worden benadeeld.
Artikel 16 Wijziging reglement
Het bestuur legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de ondersteuningsplanraad en
stelt het gewijzigde reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel
de instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de ondersteuningsplanraad
heeft verworven.
Artikel 17

Citeertitel, inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Ondersteuningsplanraad
Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO-22-02.
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van ……………….
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