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documenten
De fundering onder  
stevige medezeggenschap



Logisch?
● Wie zitten er in?  

 
Er is een medezeggenschapsraad (art 3 WMS), maar wie zitten er in 
(en sinds wanneer) en hoe zijn de leden te bereiken? 

● Waarover wordt gepraat?  
 
De agenda: Art 6 WMS: ”Het bevoegd gezag en (G)MR komen 
bijeen indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht 
door de medezeggenschapsraad, een geleding of het bevoegd 
gezag. …” 

● Wat heeft de medezeggenschapsraad gedaan? 
 
Art 7 WMS: ”… De medezeggenschapsraad doet aan alle bij de 
school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden …” 



Verplichte 
inlichtingen

Te verstrekken op grond van art 8 WMS, jaarlijks: 

1. begroting en bijbehorende beleidsvoornemens 
2. uitgangspunten bevoegd gezag 
3. arbeidsvoorwaarden indien > 100 personeel 
4. arbeidsvoorwaarden toezichthouder 
5. + terstond (!) oordeel klachtencommissie



Verplichte 
inlichtingen

Te verstrekken op grond van art 8 WMS, op kalender: 

1. begin schooljaar (aug/sep) samenstelling bevoegd 
gezag, schoolorganisatie, managementstatuut en 
hoofdpunten reeds vastgesteld beleid 

2. voor 1 mei berekening rijksmiddelen 
3. voor 1 juli jaarverslag (geen instemming of advies) 
4. uiterlijk 1 oktober uren daadwerkelijk verzorgd 

onderwijsprogramma (voorafgaand schooljaar) 



Instemming MR
Een selectie uit art 10 WMS, instemmingsrecht hele 
medezeggenschapsraad: 

1. onderwijsdoelstellingen 
2. schoolplan of examenregeling 
3. schoolregels 
4. ouderparticipatie 
5. veiligheid, gezondheid en welzijn leerlingen



Advies MR
Een selectie uit art 11 WMS, adviesrecht hele 
medezeggenschapsraad: 

1. hoofdlijnen meerjarig financieel beleid 
2. beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding 
3. schoolorganisatie 
4. aanstelling of ontslag schoolleiding (of bestuur) 
5. schoolondersteuningsprofiel



Instemming PMR

Een selectie uit art 12 WMS, instemmingsrecht 
personeelsdeel medezeggenschapsraad: 

1. gevolgen personeel bij krimp (etc) 
2. samenstelling formatie 
3. nascholing 
4. werkregels en overleg (salarisbeleid, beoordeling…) 
5. taakverdeling en taakbelasting



Instemming OMR
Een selectie uit art 13 WMS (PO/WEC) en art 14 WMS (VO/
WEC), instemmingsrecht ouderdeel (en in VO ook leerlingdeel) 
medezeggenschapsraad: 

1. gevolgen ouders/leerlingen bij krimp (etc) 
2. verandering grondslag (!ouders, niet personeel!) 
3. hoogte en bestemming vrijwillige ouderbijdrage 
4. invulling tussenschoolse opvang 
5. schoolgids



WMS regelt 
rechten MR

● WMS is gestructureerd rond recht op instemming of advies. 
Instemmingsrecht indien direct belang, anders adviesrecht. 

● Stelling: de twee ’echte’ hoofdonderwerpen van het gesprek 
tussen ouders en school zijn gezamenlijk opvoeden en 
onderwijskwaliteit. 

● Vraag: staan deze hoofdonderwerpen - al dan niet verstopt - 
in de WMS, of spelen ze altijd een rol op de achtergrond? 



Schoolgids 
De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen 
informatie over de werkwijze van de school en bevat in elk geval 
informatie over (art 13 WPO, art 24a WVO): 

● De doelen van het onderwijs en de resultaten die met het 
onderwijsleerproces worden bereikt (en de context waarin de 
resultaten dienen te worden geplaatst). 

● De wijze waarop aan de ondersteuning van leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven. 

● De in het kader van het stelsel van kwaliteitszorg gedane 
bevindingen en de maatregelen die naar aanleiding daarvan 
zijn getroffen. 



Schoolplan 
Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de 
kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat 
in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel 
van kwaliteitszorg (art 12 WPO, art 24 WVO): 

● Uitwerking wettelijke voorschriften voor uitgangspunten, doelstelling en 
inhoud van het onderwijs 

● Eigen opdrachten in het onderwijsprogramma 

● Pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat 

● Veiligheid 

● Kwaliteitszorg voor ononderbroken ontwikkelproces leerlingen (incl 
LVS) en benodigde verbetermaatregelen. 



Conclusie

Schoolplan is het ’echte’ fundament onder de 
medezeggenschap, schoolgids is niet alleen gids 
maar ook verantwoordingsdocument. Samen 
begin en sluitstuk van geïnformeerde dialoog.


