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Missie  

Wij willen een volwaardige gesprekspartner zijn voor directie, team en ouders. 

Daarvoor is het van belang om van alle zaken vroegtijdig op de hoogte te worden 
gehouden en hierin ook actief betrokken te worden om ons advies en standpunt 

te geven. We willen voor alle partijen een aanspreekpunt zijn om waar nodig 
verbetering op allerlei terreinen, binnen school en bestuur, mogelijk te maken. 

We willen een goed werkend orgaan binnen de organisatie zijn waar naartoe 
openlijk gecommuniceerd wordt. We willen een MR zijn die: daadkrachtig, actief, 
waardig, open en niet afwachtend is. We willen initiatieven nemen, we willen ons 

gedragen als een actief en kritische deelnemer en we willen zoveel mogelijk in 
overleg met de directie tot een resultaat komen.  

 

Visie 

- We willen als medezeggenschapsraad goed overleg voeren met directie, team 

en ouders. 
 - Wij wensen voor ieder kind het beste onderwijs en bewaken de kwaliteit van 

het onderwijs. Wij houden daarvoor goed in de gaten wat er verandert op school 
qua huisvesting, onderwijskundige zaken en organisatorische zaken.  
- Wij willen ons wettelijke instemming-, advies- en initiatiefrecht gebruiken. 

Hierbij zijn we ons steeds bewust van het feit dat we ouders, leerlingen en het 
personeel vertegenwoordigen. 

 - We willen ons inzetten voor een goede communicatie met zowel de directie als 
de achterban en een prettige werksfeer en samenwerking met alle 
belanghebbenden in de school bewerkstelligen 

 
 

Begrippen 
MR    : Medezeggenschapsraad   

GMR  : Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad OOG (Openbaar Onderwijs 

Groningen) 

DB      : Dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad  

PMR   : Personeelsgeleding medezeggenschapsraad  

WMS  : Wet medezeggenschap op scholen  

CAO    : Collectieve arbeidsovereenkomst voortgezet onderwijs  

AOB    : Algemene onderwijsbond  

VOO    : Vereniging Openbaar Onderwijs  

 

 

 

 

 



Samenstelling MR 

Op het Kamerlingh Onnes bestaat de MR uit twee ouders, twee leerlingen en vier 

personeelsleden.  

Oudergeleding : Erik Mulder, Evelyn Kuiper 

Leerlinggeleding : Emmy van der Berg, Sharon Li  

Personeelsgeleding : Jan van der Schans, Herman Buigel, Anneloes Betjes, Durkje 

Porte  

Functieverdeling 

Voorzitter Jan van der Schans 

Secretaris Durkje Porte 

Technisch voorzitter Erik Mulder 

 

Ondersteuning MR 

Notulist Marieke Boven 

 

Financiële commissie 

De financiële commissie richt zich op de aandachtspunten die tijdens de 
begrotingsvergadering in november 2020 naar voren zijn gekomen. 

 
Leden 

Herman Buigel (docent) 
Jan van der Schans (docent) 

Emmy van den Berg (leerling) 
 
Contact 

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@kamerlinghonnes.nl.  

Deskundigheid 

De deskundigheid van de MR-leden wordt bevorderd door de scholingen die door 

de MR en de GMR worden georganiseerd, cursussen die individuele leden volgen, 
bijvoorbeeld bij Vereniging Openbaar Onderwijs of de AOb en het bijhouden van 

vakliteratuur. 
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Verkiezingen 

De procedure bij verkiezingen voor de MR is vastgelegd in het reglement.  

 

Vergaderingen 

• We hebben om de vier tot zes weken een overlegvergadering. De agenda 
wordt door de secretaris van de medezeggenschap opgesteld en onder de 

leden verspreid. De agenda’s worden ook geplaatst op de schoolwebsite. 
De medezeggenschap is te vinden onder het kopje Nieuws. 

• Bij urgente zaken kan tussentijds worden overlegd. 

 

Agendapunten 

De volgende agendapunten zijn iedere MR-vergadering onderdeel van de 
agenda:  

- Opening  

- Ingekomen stukken  

- Mededelingen (uit de verschillende geledingen) 

- Notulen vorige vergadering  

- Onderwerpen van de directie 

- Doornemen besluitenlijst 

- Rondvraag  

- Sluiting  

Aanleveren stukken 

De stukken voor iedere MR-vergadering worden uiterlijk 10 werkdagen voor de 

MR-vergadering aan de leden verzonden. 

Vergadertijden MR 

19.00 uur - 20.00 uur MR-intern  

20.00 uur -  21.00 uur MR gezamenlijk (openbaar) 

21.00 uur –21.15 uur  MR-intern 

 

Vergaderlocatie 

Kamerlingh Onnes, Eikenlaan 286 

Lokaal 042 

 

De vergaderingen vinden weer fysiek plaats dit schooljaar. Mocht je de 
vergadering willen bijwonen, meld dit dan via mr@kamerlinghonnes.nl. 

Dan kunnen we zorgen voor een grotere ruimte als dat nodig is. 
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Vergaderdata MR  

Dinsdag 14 september 

Donderdag 14 oktober 

Donderdag 18  november 

Maandag  13 december 

Woensdag 19 januari 

Donderdag 17 februari 

Maandag 21 maart 

Dinsdag  19 april 

Dinsdag  31 mei 

Maandag  27 juni 

Woensdag  6 juli 

 

Aandachtspunten dit schooljaar 

-communicatie met achterban (personeel, ouders en leerlingen) 

-functiemix 

-taakbeleid 

-functionerings- en beoordelingsgesprekken (ook voor leidinggevenden) 

-overgangsnormen (aanscherpen) 

-verbouwing 

-leerlingenraad 

-CAO-regeling: werkdrukvermindering (30 uren reductie) 

-drukte in de school 

-leerlingcoördinatoren  

-toetsbeleid 

-werkdruk personeel 

-CAO-afspraken 

 

Bijlages: 

Zie voor een model jaarplanning bijlage 1 

Zie voor bevoegdheden bijlage 2 



  



Bijlage 1 

Model Jaarplanning MR. 

Een jaarplanning kan de medezeggenschapsraad helpen om in kaart te 

brengen welke onderwerpen wanneer aandacht vragen. Een minder 
drukke periode kan je gebruiken om onderwerpen voor de lange termijn 
te bespreken. Gebruik ons voorbeeld ter inspiratie! 

Augustus/September 
MR-vergadering: 

• Vaststellen jaarplanning MR 

• Taakverdeling binnen de MR 

• Vaststellen vergaderrooster MR 

• Vaststellen jaarbegroting MR 

• Concept jaarverslag MR voorgaande schooljaar 

• Eigen voorstellen van de MR 

Overige punten: 

• Vaststelling taakbeleid voor lopende schooljaar 

• Overleg met ouderraad of leerlingenraad 

• Overige punten afkomstig van schoolleiding 

• Planning van scholing of cursussen MR 

 

Oktober 
MR-vergadering: 

• Vaststellen jaarverslag MR voorgaande schooljaar en digitaal beschikbaar 

stellen 

• Evaluatie personeelsbeleid 

• Overzicht van de formatie na teldatum van 1 oktober 

 

November/December 
MR-vergadering: 

• Plan van aanpak voor ouderparticipatie in samenwerking met de ouderraad of 

leerlingenraad 

Overige punten: 

• Verslag van vertrouwenspersoon 

• Concept formatieplan lopende schooljaar, voor 15 januari 

• Vaststelling jaarverslag school over voorgaande schooljaar 



Januari/Februari 

MR-vergadering: 

• Verkiezingen MR 

• Schoolplan 

• Schoolgids voor volgende schooljaar 

 

Maart/April 
MR-vergadering: 

• Personeelsbeleid en organisatorische zaken 

• Begroting 

• Vaststellen formatieplan komende schooljaar 

• Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 

• Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar 

• Vaststelling begroting voor schooljaar voor volgend schooljaar 

• Behoefte aan scholing inventariseren 

Overige punten: 

• Nieuwe klachtenregeling 

• Overleg met ouderraad of leerlingenraad 

• Stand van zaken meerjarig beleidsplan 

• Jaarplan aankomend schooljaar 

• Vaststelling schoolgids aankomend schooljaar 

• Bijstellen formatieplan aankomend schooljaar 

• Werktijden- en verlofregeling aankomend schooljaar 

• Evaluatie taakbeleid lopende schooljaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 

Bevoegdheden 

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) kent algemene bevoegdheden en 
bijzondere bevoegdheden toe aan de verschillende medezeggenschapsorganen. 

Algemene bevoegdheden 

De algemene bevoegdheden van de (G)MR, de OPR en de geledingen bestaan uit 

drie rechten: 

• het recht op overleg (artikel 6 Wms); 

• het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); 

• het recht op informatie (artikel 8 Wms). 

Bijzondere bevoegdheden: instemming of advies? 

De bijzondere bevoegdheden bestaan uit instemmingsbevoegdheden en 
adviesbevoegdheden. De instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden 

van de verschillende medezeggenschapsorganen volgens de Wms vindt u 
in het overzicht hieronder. U kunt het overzicht ook downloaden in pdf. 
Het overzicht is bijgewerkt tot 1 januari 2017. Van de wettelijke verdeling van 

bevoegdheden kan bij reglement worden afgeweken op initiatief en met 
instemming van 2/3 deel van de (G)MR. 

Downloaden 

Overzicht instemming- en adviesbevoegdheden (pdf) 

  

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) 

medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS 

I = instemming 

A = advies 

P = personeelsgeleding 

O/L = ouders- en leerlinggeleding 

O = oudergeleding 

L = leerlinggeleding 

 

 

 

https://infowms.nl/sites/default/files/publicaties/20191712%20NIEUW%20-%20Bijlage%202%20Instemmings%20en%20adviesbevoegdheden.pdf


Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad MR P O/L O L 

1. Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de 
medezeggenschapsraad voor elk door het bevoegd gezag te nemen 

besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende 
aangelegenheden: 

          

a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; I         

b. vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of 

de onderwijs- en examenregeling; 
I         

c. vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement; I         

d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het 
verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten 

behoeve van de school en het onderwijs; 

I         

e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het 
veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend 

tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding; 

I         

f. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen 
anders dan in artikel 13, eerste lid onderdeel c, en artikel 14, tweede 

lid, onderdeel c, bedoeld en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving 
indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt 

waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het 
onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het 

overblijven, zullen worden geconfronteerd; 

I         

g. de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende 
klachtenregeling; 

I         

h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, 
respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel 
vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen 

de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het 
primair onderwijs, artikel 66b van de Wet op de expertisecentra en 

artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

I         

i. de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de 
school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan 

de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van 
artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs; 

I         

j. de vaststelling of wijziging van de data, bedoeld in artikel 17 van 

het Inrichtingsbesluit WVO. 
I         

2. Voor het benoemen van een bestuurder wordt een 
sollicitatiecommissie ingesteld. Hierin zitten in ieder geval één 
vertegenwoordiger uit of namens de personeelsgeleding van de MR, 

en één vertegenwoordiger uit of namens de oudergeleding van de 
MR. 

          

Artikel 11. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad 



 

Artikel 11. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad MR P O/L O L 

1. De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld 
om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen 

besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende 
aangelegenheden: 

          

a. vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet 

onderwijs; 
A         

b. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig 
financieel beleid voor de school, waaronder de voorgenomen 
bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten 

behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van 
anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de middelen, bedoeld 

in artikel 13, eerste lid onderdeel c, en artikel 14, tweede lid, 
onderdeel c; 

A         

c. beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een 

verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a, eerste lid, van de Wet op 
het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamheden van de 
school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling 

of wijziging van het beleid ter zake; 

A         

d. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame 
samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of 

wijziging van het beleid ter zake; 

A         

e. deelneming of beëindiging van deelneming aan een 
onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of 

wijziging van het beleid ter zake; 

A         

f. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de 
organisatie van de school; 

A         

g. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van 
aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging 
verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging 

daarvan; 

A         

h. aanstelling of ontslag van de schoolleiding; A         

h1. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur; A         

i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de 

schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het 
managementstatuut; 

A         

j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de 

toelating en verwijdering van leerlingen; 
A         

k. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de 
toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in 

het onderwijs; 

A         



l. regeling van de vakantie; A         

m. het oprichten van een centrale dienst; A         

n. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school; A         

o. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het 

onderhoud van de school; 
A         

p. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, 
bedoeld in artikel 45, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs, 

wordt georganiseerd; 

A         

q. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en 
het toezichthoudend orgaan alsmede van de leden van het bestuur; 
en 

A         

r. vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, 
bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 
van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het 

voortgezet onderwijs. 

A         

            

2. Het eerste lid, onderdeel q, is niet van toepassing op de 
medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.           

Artikel 11a Adviesbevoegdheid ondersteuningsplanraad 

 

Artikel 11a Adviesbevoegdheid ondersteuningsplanraad OPR P O/L O L 

De Ondersteuningsplanraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld 

om advies uit te brengen over elk door het samenwerkingsverband 
te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende 

aangelegenheden: 

          

a. de vaststelling van de competentieprofielen van de 
toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, alsmede van de 

leden van het bestuur van het samenwerkingsverband; en 

A         

b. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur van het 
samenwerkingsverband. 

A         

Artikel 12. Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel medezeggenschapsraad 

 

Artikel 12. Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel 

medezeggenschapsraad 
MR P O/L O L 

1. Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het 
deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is 

gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met 
betrekking tot de volgende aangelegenheden: 

          



a. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met 
betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 10 onder i, 
of artikel 11 onder c, d, e en m; 

  I       

b. vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;   I       

c. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de 
nascholing van het personeel;   I       

d. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het 

personeel en van de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor 
zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een gehele 

categorie van personeelsleden; 

  I       

e. vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;   I       

f. vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van 
het personeel;   I       

g. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de 

toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties aan het 
personeel; 

  I       

h. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de 

taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet 
begrepen; 

  I       

i. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot 

personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie;   I       

j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het 
overdragen van de bekostiging;   I       

k. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de 

arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;   
I       

l. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het 
bedrijfsmaatschappelijk werk;   I       

m. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van 
en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;   I       

n. vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die 

gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op 
aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel; 

  I       

o. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het 

bevorderingsbeleid of op het gebied van het aanstellings- en 
ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen verband 
houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan; 

  I       

p. vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een 
collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten, zijn 
overeengekomen dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg 

tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van de 
medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht; 

  I       



q. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor 
zover die betrekking heeft op personeel.   I       

r. vaststelling of wijziging van de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de dagen, bedoeld in artikel 10, onderdeel j.   I       

            

2. Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs 

dat tevens bevoegd gezag is van een of meer basisscholen behoeft de 
voorafgaande instemming van het deel van de 

medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel van 
eerstgenoemde school is gekozen voor elk door hem te nemen besluit 
met betrekking tot de inzet van de bekostiging die op grond van 

artikel 120, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs aan 
eerstgenoemde school is toegekend. 

  I       

Artikel 13. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel 

medezeggenschapsraad bij een school als bedoeld in de WPO en de WEC, met 
uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs 

  

Artikel 13. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel 

medezeggenschapsraad bij een school als bedoeld in de WPO en de 
WEC, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal 

onderwijs 

MR P O/L O L 

1. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het 
primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, met uitzondering 
van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, behoeft de 

voorafgaande instemming van het deel van de 
medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is 

gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met 
betrekking tot de volgende aangelegenheden: 

          

a. regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een 

besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 
10, onder i, of artikel 11 onder c, d, e en m; 

      I   

b. verandering van de grondslag van de school of omzetting van de 

school of van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging 
van het beleid ter zake; 

      I   

c. de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of 

wijziging van de bestemming van de middelen die van de ouders of 
de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke 
verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van 

een overeenkomst die door de ouders is aangegaan; 

      I   

d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot 
voorzieningen ten behoeve van de leerlingen;       I   

e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of 
leerlingenstatuut;       I   



f. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse 
opvang;       I   

g. vaststelling van de schoolgids;       I   

h. vaststelling van de onderwijstijd voor zover het geen voorgezet 

speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra 
betreft; 

      I   

i. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en 

de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen;       I   

j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot 
activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd 

worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 
gezag; 

      I   

k. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de 

uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders.       I   

2. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op de 
expertisecentra, met uitzondering van scholen voor voortgezet 

speciaal onderwijs, behoeft, ten aanzien van voortgezet speciaal 
onderwijs als bedoeld in de Wet op expertisecentra, voorafgaand aan 
instemming met betrekking tot de vaststelling van de gehele 

schoolgids als bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, afzonderlijk 
instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en 

door de ouders en de leerlingen is gekozen voor het in die schoolgids 
opgenomen onderdeel met betrekking tot de jaarlijkse vaststelling 
van het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat als 

onderwijstijd als bedoeld in artikel 6g, eerste tot en met vijfde lid, 
van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel artikel 25, eerste lid 

van de Wet op de Expertisecentra wordt geprogrammeerd alsmede 
voor het onderdeel met betrekking tot het beleid ten aanzien van 

lesuitval als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, 
van de Wet op de expertisecentra. 

      I   

Artikel 14. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel 
medezeggenschapsraad bij een school als bedoeld in de WVO of een school voor 

voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC 

  

Artikel 14. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel 
medezeggenschapsraad bij een school als bedoeld in de WVO of een 

school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC 

MR P O/L O L 

1. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het 
voortgezet onderwijs en van een school voor voortgezet speciaal 

onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra behoeft de 
voorafgaande instemming van het deel van de 

medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders en de leerlingen is 
gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met 
betrekking tot de volgende aangelegenheden: 

          



a. de vaststelling van de schoolgids;     I     

b. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot 
activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd 

worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 
gezag. 

    I     

            

2. Het bevoegd gezag behoeft tevens de voorafgaande instemming 
van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de 

ouders is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit 
met betrekking tot de volgende aangelegenheden: 

          

a. regeling van de gevolgen voor de ouders van een besluit met 

betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 11 onder c, 
d, e en m; 

      I   

b. verandering van de grondslag van de school of omzetting van de 

school of van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging 
van het beleid ter zake; 

      I   

c. de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of 

wijziging van de bestemming van de middelen die van de ouders of 
de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke 
verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van 

een overeenkomst die door de ouders is aangegaan; 

      I   

d. de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het 
beheersbaar houden van de middelen die van de ouders of de 

leerlingen worden gevraagd voor schoolkosten, met uitzondering van 
lesmateriaal, als bedoeld in artikel 6e, tweede lid, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs, die door het bevoegd gezag noodzakelijk 
worden bevonden; 

      I   

e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut;       I   

f. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van 

en de bescherming van persoonsgegevens van ouders;       I   

g. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de 
uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders.       I   

3. Het bevoegd gezag behoeft tevens de voorafgaande instemming 

van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de 
leerlingen is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen 

besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden: 

          

a. regeling van de gevolgen voor de leerlingen van een besluit met 
betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 11 onder c, 

d, e en m; 
        I 

b. vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut, bedoeld in 
artikel 24g van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel een 

mogelijk leerlingenstatuut anders dan bedoeld in artikel 24g van de 
Wet op het voortgezet onderwijs; 

        I 



c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot 
voorzieningen ten behoeve van de leerlingen;         I 

d. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van 

en de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen;         I 

e. vaststelling of wijziging van het leerlingenparticipatiebeleid, 
bedoeld in artikel 24 a, eerste lid, onderdeel ia, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs. 
        I 

4. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het 
voorgezet onderwijs en van een school voor voorgezet speciaal 

onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra behoeft 
voorafgaand aan instemming met betrekking tot de vaststelling van 
de gehele schoolgids als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, 

afzonderlijk instemming van het deel van de medezeggenschapsraad 
dat uit en door de ouders en de leerlingen is gekozen voor het in die 

schoolgids opgenomen onderdeel met betrekking tot de jaarlijkse 
vaststelling van het totaal aantal uren en soort activiteiten dat als 
onderwijstijd als bedoeld in artikel 6g, eerste tot en met vijfde lid, 

van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel artikel 25, eerste lid, 
van de Wet op de expertisecentra wordt geprogrammeerd alsmede 

voor het onderdeel met betrekking tot het beleid ten aanzien van 
lesuitval als bedoeld in artikel 24a, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, 
van de Wet op het voortgezet onderwijs onderscheidenlijk artikel 22, 

eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wet op de expertisecentra. 

    I     

Artikel 14a. Instemmingsrecht ondersteuningsplanraad 

 

Artikel 14a. Instemmingsrecht ondersteuningsplanraad OPR P O/L O L 

1. Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming 

van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelling of 
wijziging van het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 18a van de 
Wet op het primair onderwijs, respectievelijk artikel 17a van de Wet 

op het voortgezet onderwijs. 

I         

            

Artikel 16. Bevoegdheden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

 

Artikel 16. Bevoegdheden gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad 

GMR P O/L O L 

1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt, indien 

het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn 
voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de 
plaats van de medezeggenschapsraad van die scholen. De eerste 

volzin is van overeenkomstige toepassing op de onderscheiden 
geledingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

          



indien het bevoegdheden van een geleding van de 
medezeggenschapsraad betreft. 

            

2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt vooraf in 
de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het 

bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot: 
          

a. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig 
financieel beleid voor de desbetreffende scholen, waaronder de 

voorgenomen bestemming van de middelen die aan het bevoegd 
gezag ten behoeve van elk van de scholen uit de openbare kas zijn 
toegerekend of van anderen zijn ontvangen; 

A         

b. de criteria die worden toegepast bij de verdeling van deze 
middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op 
schoolniveau; 

A         

c. de aanstelling of het van ontslag van personeel dat is belast met 
managementtaken ten behoeve van meer dan een school. 

A         

            

3.) Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van 
het deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit 

en door het personeel is gekozen voor elk door het bevoegd gezag 
te nemen besluit met betrekking tot vaststelling of wijziging van de 
samenstelling van de formatie van personeel dat is benoemd of te 

werk gesteld zonder benoeming dat werkzaamheden verricht ten 
behoeve van meer dan een school. 

  I       

  

 


