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Inleiding 
Voor u ligt het jaarplan van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Breede Hei 
voor het schooljaar 2016 – 2017.  
 
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) regelt het bestaan van 
medezeggenschapsraden van scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. 
Sinds de WMS (januari 2007) is het instellen van een MR verplicht. Een MR dient te bestaan 
uit een even aantal leden evenredig verdeeld over personeel (personeelsgeleding) en ouders 
(de oudergeleding). Leden van de personeelsgeleding worden gekozen door het team, leden 
van de oudergeleding door de ouders van de school.  
 
De Breede Hei valt onder de KPOA stichting, welke een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) heeft ingesteld. De MR levert een GMR lid voor deze GMR. 
De MR heeft in het schooljaar van 2015-2016 besloten niet uit haar MR gelederen maar 
Esthrella Khouw (ouder) af te vaardigen voor de GMR. Er is afstemming tussen haar, de 
directie en de MR over relevante onderwerpen waarop De Breede Hei haar input wil leveren 
dan wel Esthrella input vraagt.  
 
De MR van De Breede Hei is gebonden aan het voor haar geldende MR reglement en wel het 
KPOA Medezeggenschapsreglement 2015-2017 (versie 01-08-2015, gebaseerd op 
modelreglement WMS augustus 2013). Hierin is goed uitgewerkt wat haar bevoegdheden en 
plichten zijn. In dit jaarplan worden de onderwerpen waarop de MR een advies- dan wel 
instemmingsrecht heeft nader toegelicht. Ook wil de MR gebruik maken van haar 
initiatiefrecht.  
 
Leden van de Medezeggenschapsraad hebben in principe zitting voor 3 jaar. Na deze drie 
jaar worden – bij voldoende belangstellenden – verkiezingen georganiseerd zodat de MR 
aangevuld wordt met nieuwe leden. Een lid kan zich herkiesbaar stellen voor een tweede 
termijn. De regels en procedures ten aanzien van verkiezingen staan toegelicht in het MR 
reglement.  
 
MR samenstelling 2016 – 2017 
De MR bestaat in het schooljaar 2016 – 2017 in het totaal uit 6 leden opgedeeld in drie 
ouders (de oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding).  
 

Lid Rol In MR sinds Einde termijn 

Marion Siteur Personeelslid 
Kattenbel 

aug 2011 jul 2017 

Gea de Ridder Personeelslid 
Kattenbel 
Gelijke schooltijden 

aug 2015 jul 2018 

Irma van Drie Personeelslid 
Vicevoorzitter 

aug 2016 jul 2019 
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Guido Visser Ouderlid aug 2015 jul 2018 

Stefanie van de Hoef Ouderlid 
Secretaris 
Gelijke schooltijden 

aug 2014 jul 2017 
2e termijn 
mogelijk 

Marleen Hasselerharm Ouderlid 
Voorzitter 
Begroting 

jun 2013 jul 2017 

 
De MR wordt dit jaar ondersteund door een notulist in de persoon van Kathrin Bokkers 
(ouder). Zij stelt tevens een concept agenda op 1,5 week voor aanvang van de vergadering. 
Hierop kunnen leden binnen een week reageren waarna minimaal 3 dagen van tevoren de 
definitieve agenda naar alle leden en directie wordt gestuurd.   
 
Aan het einde van dit onderliggende schooljaar zullen de termijnen verlopen voor drie leden. 
Daardoor zullen er nieuwe plekken beschikbaar komen met 1 voor personeelsgeleding en 2 
voor oudergeleding. Verkiezingen worden georganiseerd in maart 2017 om een soepele 
overdracht en overgang te kunnen verzekeren.   
 
Directie vertegenwoording 
Sandra Jansen van den Heuvel neemt als directielid deel aan de MR vergaderingen. Indien 
gewenst, wordt afgesproken om bepaalde onderwerpen zonder directie te bespreken dan 
wel voor te bespreken of na te bespreken om een mening te vormen dan wel tot een besluit 
te komen zonder aanwezigheid van directie. Dit wordt tijdig bij de vaststelling van de agenda 
met de directie besproken.  
 
Planning vergaderen 
Minimaal zes keer per jaar wordt een MR vergadering gehouden. In het plannen van de 
vergaderingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met specifieke deadlines op 
onderwerpen waarvoor een MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Mocht dat niet 
mogelijk zijn, dan wordt er of een extra vergadering ingelast of wordt het via (email) overleg 
geregeld.  
 
Voor het schooljaar 2016 – 2017 zijn de volgende vergader data gepland: 

1. Dinsdag 6 september 2016 
2. Dinsdag 25 oktober 2016 
3. Dinsdag 22 november 2016 
4. Dinsdag 10 januari 2017 
5. Dinsdag 7 maart 2017 
6. Dinsdag 9 mei 2017 
7. Dinsdag 20 juni 2017 

 
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar (bij uitzondering van vertrouwelijke 
stukken zoals formatie) en het vergaderschema staat vermeld op de website. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het mailadres: mrdebreedehei@kpoa.nl. De 
notulen van de MR vergaderingen zijn voor eenieder inzichtelijk en op te vragen bij de MR. 
De leerkrachten informeren het team op basis van de notulen.  
 

mailto:mrdebreedehei@kpoa.nl
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Onderwerpen/aandachtpunten voor 2016 – 2017 
Vaste onderwerpen op de agenda voor dit schooljaar zijn: 

 Korte mededelingen van de directie, de leerkrachten en de ouders 
 MR zaken: samenstelling en taakverdeling, jaarplan, notulen, communicatie, 

inkomende mail, evaluatie, updates GMR, e.d. 
 Onderwijsinhoudelijke zaken: leerteams, gelijke schooltijden, 

schoolondersteuningsplan, veiligheidsplan/anti-pest protocol, lessenstudie (team 
leren), tevredenheidsonderzoek, e.a. 

 Beheer (financiën en gebouw): begroting en rapportage voortgang, arbo & veiligheid, 
klimaatbeheersing 

 Personele zaken: updates (ziekte/afwezigheid), formatie, overplaatsingsbeleid 
 Overig MR adviesrecht e/o instemmingsrecht: jaarplan per schooljaar, schoolgids per 

schooljaar, schoolplan, vakantierooster, e.a.  
 
In aanvulling hierop zijn op basis van het tevredenheidsonderzoek onder kinderen, ouders 
en leerkrachten van mei 2016 door het team en directie een drietal prioriteiten 
geïdentificeerd:  

 ouderbetrokkenheid; 

 communicatie over het onderwijs; en  

 sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.  
De MR zal deze onderwerpen op gezette momenten op de agenda zetten om een 
terugkoppeling van de directie te ontvangen en voortgang te kunnen monitoren.  
 
Instemmingsrecht versus adviesrecht 
De precieze onderwerpen waarop de MR een instemmingsbevoegdheid heeft of een 
adviesbevoegdheid is uitgewerkt in de bijlage ‘Instemmings- en adviesbevoegdheden 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS’ 
van augustus 2015.  
Voor de specifieke onderwerpen zoals hierboven genoemd, wordt in onderstaande planning 
aangegeven of het betreft:  

 instemmingsrecht van gehele MR (I) 

 adviesrecht van gehele MR (A) 

 instemmingsrecht van personeelsgeleding (IP) 

 instemmingsrecht van oudergeleding (IO) 

 adviesrecht van personeelsgeleding (AP) 

 adviesrecht van oudergeleding (AO) 
 
Tenslotte heeft de MR een initiatiefrecht. In dit schooljaar willen we het initiatief nemen om 
tot een plan van aanpak te komen om het probleem rondom de klimaatbeheersing op school 
te verhelpen.  
 
Planning schooljaar 2016 - 2017: 
De volgende onderwerpen moeten op gezette tijden op basis van een jaarlijkse cyclus 
besproken worden in het kader van het adviesrecht of instemmingsrecht. Met de directie 
wordt afgesproken dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de planning van de 
MR vergaderingen voor het verkrijgen van benodigde instemming of advies van de MR. 
Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, wordt de voorzitter geïnformeerd en zal de 
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voorzitter met de MR leden overleggen of een extra MR vergadering ingelast moet worden 
of dat het via de mail en telefoon met de MR leden afgestemd kan worden. 
 
Hieronder een grove planning van de onderwerpen met een jaarlijkse cyclus en die op basis 
van de afgelopen jaren verwacht worden. Uiteraard wordt de planning aangevuld met 
andere onderwerpen en issues die lopende het jaar opkomen, met specifieke aandacht voor 
de prioriteiten ouderbetrokkenheid, communicatie over het onderwijs en sociaal emotionele 
ontwikkeling. Deze staan standaard op de agenda om de voortgang en mogelijke 
ontwikkelingen met de directie te bespreken.  
 

Oktober November December Januari Februari 

Schoolonder-  

Steuningsplan (A) 

Begroting draft (A) Begroting finaal (A) Schoolplan (I)  

MR jaarplan Besluit gelijke schooltijden 

(I) 

 GRM update 

Esthrella 

 

 Veiligheidsplan (A)  Lessenstudie (team 

leren) 

 

 

Maart April Mei  Juni 

Verkiezingen MR leden  Formatie (IP, AO) 

Overplaatsingsbeleid (IP, 

AO) 

Vaststelling formatie 

(IP, AO) 

Klimaatbeheersing 

plan van aanpak (II) 

 Vakantierooster (IP) Schoolgids (IO) 

   Evaluatie 

A = advies MR 

I = instemming MR 

IP = instemming personeelsgeleding 

IO = instemming oudergeleding 

AO = advies oudergeleding 

II = initiatiefrecht MR 



Bijlage: Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS 
Augustus 2015 

 

I         = instemming 
A = advies 
P = personeelsgeleding 
O/L = ouders- en leerlinggeleding 
O = oudergeleding 
L = leerlinggeleding 
OPR       = Ondersteuningsplanraad 
 

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

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; 

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

onderwijs- en examenregeling; 

c. vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement; 

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; 

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; 

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; 

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

klachtenregeling; 

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 

 

I 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

I 
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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; 

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

Inrichtingsbesluit WVO. 

 

 

 

I 

 

I 

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; 

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; 

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; 

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; 

e. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig 

project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid 

ter zake; 

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

organisatie van de school; 

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;  

h. aanstelling of ontslag van de schoolleiding; 

i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de 

A 

 

A 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

A 

 

A 

 

 

 

A 
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schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het 

managementstatuut; 

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

en verwijdering van leerlingen; 

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; 

l. regeling van de vakantie; 

m. het oprichten van een centrale dienst; 

n. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school; 

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

onderhoud van de school; 

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; 

q. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en 

het toezichthoudend orgaan en 

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. 

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

medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband 

A 

 

 

A 

 

A 

 

 

A 

A 

A 

A 

 

A 

 

 

A 

 

A 

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 vaststelling van de 

competentieprofielen van toezichthouders en het toezichthoudend 

orgaan van het samenwerkingsverband.  

A     

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 eerste lid onder c, d, e en m; 

 

 

 

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

c. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing 

van het personeel; 

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; 

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

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

personeel; 

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

toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties aan het 

personeel; 

h. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de 

taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet 

begrepen; 

i. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot 

personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie; 

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

overdragen van de bekostiging; 

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

arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid; 

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

bedrijfsmaatschappelijk werk; 

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

de bescherming van persoonsgegevens van het personeel; 

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; 

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; 

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 

I 

 

I 

 

 

 

I 

 

I 

 

I 
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I 
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q. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor 

zover die betrekking heeft op personeel. 

r. vaststelling of wijziging van de wijze waarop invulling wordt gegeven 

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

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 

 

 

 

 

I 

 

I 

 

 

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 

 

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 eerste lid onder c, d, e en m; 

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; 

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; 

d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot 

voorzieningen ten behoeve van de leerlingen; 

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

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

g. vaststelling van de schoolgids; 

h. vaststelling van de onderwijstijd voor zover het geen voorgezet 

  I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

 

 

 

I 

 

I 

 

I 
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speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra 

betreft; 

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

de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen; 

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; 

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

van informatie tussen bevoegd gezag en ouders; 

l. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor 

zover die betrekking heeft op ouders en leerlingen. 

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 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 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

 

I 

 

I 

 

 

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 

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; 

b. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten 

die buiten de voor de school geldende onderwijstijd worden 
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georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag; 

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, eerste 

lid onder c, d, e en m; 

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; 

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; 

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; 

e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut; 

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

de bescherming van persoonsgegevens van ouders; 

g. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling 

van informatie tussen bevoegd gezag en ouders; 

h. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor 

zover die betrekking heeft op ouders. 

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; 
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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; 

c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot 

voorzieningen ten behoeve van de leerlingen; 

d. vaststelling of wijziging van een regeling over het  verwerken 

van en de bescherming van persoonsgegevens  van leerlingen; 

e. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in  artikel 28, 

voor zover die betrekking heeft op leerlingen. 

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 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.       
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Artikel 14a. Instemmingsrecht ondersteuningsplanraad  

 

MR P O/L O L 

 

MR P O/L O L 

1. Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande 

instemming van de ondersteuningsplanraad voor elk door het 

samenwerkingsverband te nemen besluit met betrekking tot 

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. 

2. Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande 

instemming van het deel van de ondersteuningsplanraad dat uit 

en door het personeel is gekozen voor vaststelling of wijziging 

van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking 

heeft op het personeel. 

3. Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande 
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instemming van het deel van de ondersteuningsplanraad dat uit 

en door de ouders of de leerlingen is gekozen voor vaststelling of 

wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor zover die 

betrekking heeft op ouders en leerlingen. 

I 

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.     Het bevoegd gezag behoeft het voorafgaande advies van de 

gemeenschappelijke  medezeggenschapsraad voor elk door het 

bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende 

aangelegenheden: 

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; 

b. de criteria die worden toegepast bij de verdeling van deze 

middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op 

schoolniveau;  

c. de aanstelling of het van ontslag van personeel dat is belast met 

managementtaken ten behoeve van meer dan een school.  

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.  
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