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MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOOL 

 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid 

van de school. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(hierna: WMS). Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.   

In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De 

omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie 

er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt, naast 

een medezeggenschapsstatuut, een medezeggenschapsreglement op waarin o.a. staat hoe de 

verkiezingen plaatsvinden.  

 

Informatierecht en initiatiefrecht 

Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken 

om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een 

belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het bevoegd gezag om de MR 

tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren. 

Daarnaast kan de MR altijd op eigen initiatief voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan 

het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid deze te bespreken. 

 

Taken medezeggenschapsraad  

In het medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapreglement staan alle rechten van de  

medezeggenschapsraad benoemd, voortvloeiend uit de WMS. Hierbij dient het bevoegd gezag dus 

tijdig vooraf aan de MR advies of instemming te vragen. 

Instemmingsrecht 

De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht. Het schoolbestuur kan dus dit 

soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR. Ouders en personeel moeten 

bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. 

Ouders hebben apart instemmingsrecht over zaken die betrekking hebben op ouders zoals de 

besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Adviesrecht 

In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR 

moet vragen. U kunt dan denken aan een wijziging in de organisatie van de school, vakantieregeling 

of de aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het 

advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform 

Kindante houdt als bevoegd gezag meerdere scholen in stand. Omdat een aantal zaken voor alle 

Kindante scholen van toepassing zijn, hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en 

bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden 

van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn als 

personeelslid in dienst van Kindante of zijn ouders die een kind hebben op één van onze Kindante 

scholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk. De GMR is het formele 

overlegorgaan van het College van Bestuur als bevoegd gezag. 
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Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen bestaat er binnen 

Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende de 

betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten. 

Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen.  
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