Medezeggenschap
De wet WMS
De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen
(WMS). De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet
onderwijs.
Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Voor ouders
en leerlingen is de eigen school het belangrijkste en daar hoort medezeggenschap te zijn
gegarandeerd. Naast een MR per school moet ieder bestuur met meer scholen een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. In de wet is vastgelegd welke
bevoegdheden de MR'en en de GMR hebben en welke informatie de MR of GMR hoort te krijgen van
de directie of het bestuur.
De MR
De MR vertegenwoordigt ”de school” in het overleg met de directie over het voor de school te
voeren beleid. De leden van MR hebben echter ‘zonder last of ruggespraak’ zitting in de raad: men is
niet gebonden aan de opvattingen van de achterban en ook niet verplicht om die achterban te
raadplegen voordat er standpunten worden bepaald.
Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het
orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad
spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een
standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste
instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.
Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze
behartigd.
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding.
Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat
het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk
advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR
instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten
niet nemen.
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;

Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid.
En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;

De taakverdeling binnen de schoolleiding;

Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.
De GMR
Wat is het doel van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?
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.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd, er hoeft niet vanuit elke MR een
vertegenwoordiger in de GMR te zitten. Een GMR-lid vertegenwoordigt de scholen vanuit een
cluster.
De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke MR’en, en wel zo dat van
het totale aantal zetels altijd de helft bestemd is voor de geleding personeel en de andere helft voor
de geleding ouders (voortgezet onderwijs: ouders en leerlingen).
Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Met de invoering van de WMS krijgt de GMR dezelfde advies- en instemmingsbevoegdheden als de
MR, maar dan voor onderwerpen die alle of een meerderheid van de scholen aangaan.
Voorts geldt dat de GMR in plaats treedt van de MR van die scholen wanneer het aangelegenheden
betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de
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.
Net als in de MR zijn ook de leden van de GMR benoemd zonder last of ruggespraak.
Onderstaand een cirkeldiagram, uitdrukkelijk niet bedoeld om hiërarchie aan te geven, maar wel om
inzichtelijk te maken hoe de verschillende geledingen en “lagen” in de organisatie met elkaar
verbonden zijn. Vanuit oogpunt medezeggenschap op welke manier de MR-en en GMR mee praten
en betrokken zijn bij de advisering en besluitvoering van Westerwijs.
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