Medezeggenschapsstatuut HMC
Artikel 1 Begripsbepalingen

In
a.
b.
c.
d.

dit reglement wordt verstaan onder:
Bevoegd gezag: (leden van) het College van Bestuur van het Hout- en Meubileringscollege;
Ondernemer: Stichting Hout- en Meubileringscollege;
Onderneming: Stichting Hout en Meubileringscollege;
Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van het Hout- en Meubileringscollege, zoals bedoeld in
de Wet op de OndernemingsRaden (WOR);
e. Wet: Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB);
f. Statuut: het medezeggenschapsstatuut als bedoeld in art. 8a.1.4 lid 2 van de wet;
g. Deelnemersraad: de deelnemersraad van het Hout- en Meubileringscollege, zoals bedoeld in
artikel 8a.1.2 van de wet;

Artikel 2 Algemene bepalingen

1. Dit statuut is een statuut als bedoeld in art. 8a.1.4 lid 2 van de wet.
2. De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in strijd zijn met
een wettelijk voorschrift of de statuten van de ondernemer. In geval een bepaling van dit
reglement in strijd is met een wettelijk voorschrift of de statuten van de ondernemer, kunnen aan
deze bepaling geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Medezeggenschapsstructuur voor personeel (WOR)

1. De ondernemer houdt één onderneming(en) in stand met één ondernemingsraad.

Artikel 4 Medezeggenschap voor deelnemers
1. De ondernemer heeft één deelnemersraad.

Artikel 5 Medezeggenschap voor ouders
1.

Er is geen ouderraad.

Artikel 6 Gezamenlijk overleg

1. Alle medezeggenschapsorganen voeren tenminste één keer per jaar gezamenlijk overleg met het
bevoegd gezag.
2. Het bevoegd gezag, de deelnemersraad en de ondernemingsraad komen voorts met elkaar bijeen
indien daarom onder opgave van redenen door één of meer der raden wordt verzocht.
3. De ondernemingsraad heeft minimaal twee keer per jaar overleg met het bevoegd gezag.
4. De leerlingenraad heeft minimaal twee keer per jaar overleg met het bevoegd gezag.
5. De ondernemingsraad heeft minimaal eenmaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht.
6. De leerlingenraad heeft minimaal eenmaal per twee jaar overleg met de Raad van Toezicht

Artikel 7 Inwerkingtreding, geldigheidsduur en citeertitel

1. Dit statuut treedt na instemming van de ondernemingsraad en de deelnemersraad in werking op
10 oktober 2013.
2. Dit statuut heeft een geldigheidsduur van vier jaren, te weten tot 10 oktober 2017.
3. Tussentijdse aanpassing van dit statuut is mogelijk indien gewijzigde omstandigheden daar
aanleiding toe geven.
4. Dit statuut wordt aangehaald als: het Medezeggenschapsstatuut.

