
  



	
	

	
	

Bijlage goede medezeggenschap 
Faciliteiten en activiteitenplan 

Inleiding 
 
Deze bijlage komt uit de handreiking Faciliteiten en activiteitenplan. De bijlages moeten 
in samenhang worden gezien met deze handreiking en de context kan mogelijk 
ontbreken. Het apart beschikbaar stellen van de bijlage is voor uw gemak, zodat u deze 
naar eigen inzicht kunt gebruiken. 
  



	
	

	
	

Cao-toekenning uren voor MR-werk personeel primair 
onderwijs 

Cao-toekenning uren voor MR-werk personeel voortgezet onderwijs 
 
Functie MR-lid GMR-lid 
Lid 100 100 
Voorzitter 250 250 
secretaris 150 150 

Cao-toekenning uren personeel bij combinatie functies 
 

Relevante wetgeving 
WMS art. 28 

1. Het bevoegd gezag staat de medezeggenschapsraad het gebruik toe van de 
voorzieningen waarover het kan beschikken en die de medezeggenschapsraad 
voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 

2. Het bevoegd gezag treft een regeling voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten 
van medezeggenschapsactiviteiten die door ouders, leerlingen en personeel in de 
medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
worden ondernomen, daaronder begrepen scholingskosten, kosten voor inhuur 
van deskundigen en kosten voor het voeren van rechtsgedingen. 

3. Het bevoegd gezag treft een regeling voor de leden van de 
medezeggenschapsraad uit het personeel voor faciliteiten in tijd ten behoeve van 
het voeren van overleg, scholing en overige medezeggenschapsactiviteiten. De in 
de eerste volzin bedoelde faciliteiten worden vastgesteld op een zodanige omvang 
als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de taakvervulling door de leden van de 
medezeggenschapsraad. 

4. Het bevoegd gezag kan een vacatievergoeding toekennen aan ouders en 
leerlingen die lid zijn van de medezeggenschapsraad. 

5. Tevens kan het bevoegd gezag bijdragen in de kosten voor administratieve 
ondersteuning van de medezeggenschapsraad. 

Functie MR-lid GMR-lid OPR-lid 

Lid 60 60 60 
Voorzitter 60 60 60 
Secretaris 60 60 60 

Functie MR-lid Extra als 
GMR-lid 

Extra als 
OPR-lid 

 

Lid 60 40 60  
Voorzitter MR(p) 60 40 60 Extra 20 
Secretaris MR(p) 60 40 60 Extra 20 als 

voorzitter 
ouder is 



	
	

	
	

6. Het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid zijn van overeenkomstige 
toepassing op de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en 
van een raad als bedoeld in artikel 20. 

 

WMS art. 29a. 

De artikelen 21, 22, 23, 24, eerste lid en 28 zijn van overeenkomstige toepassing op de 
ondersteuningsplanraad. 

 

WMS art. 12 lid 1 sub q (personeelsgeleding) 

WMS art. 13 lid 1 sub l (ouders en leerlingen) 

WMS art. 14 lid 2 sub h (ouders VO) 

WMS art. 14 lid 3 sub e (leerlingen VO) 

Deze vier WMS-artikelen hebben alle betrekking op de benodigde instemming van elke 
afzonderlijke geleding met betrekking tot de voor die geleding aangeboden 
faciliteitenregeling: 

“vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking 
heeft op [de naam van de geleding] 

 


