
Bijlage reglement (G)MR: indicatie uitoefening bevoegdheden indien er een GMR is 
 
In de artikelen 10 t/m 14 WMS staan de bevoegdheden van de (G)MR beschreven. Volgens artikel 16 lid 1 WMS treedt de GMR in de plaats van de MR 
van die scholen, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of de meerderheid van de scholen. Voor de 
MR of een geleding van de MR resteert, zo blijkt ook uit recente jurisprudentie van de LCG, alleen een bevoegdheid indien en voor zover de besluitvorming 
op centraal niveau daar nog ruimte voor laat, er nog ruimte is voor nadere invulling op schoolniveau Uiteraard is eventuele ruimte op schoolniveau op 
voorhand niet altijd van tevoren te bepalen. In dat geval verdient het aanbeveling de aangelegenheden ook gewoon in het MR-reglement op te nemen. 
Anders ligt dit in situaties die zich per definitie niet op twee niveaus kunnen voordoen en waar de WMS dit zelf aangeeft (art. 16 leden 2 en 3). 

Onderstaand overzicht1 geeft een globale indruk bij welke aangelegenheden de MR dan wel de GMR dan wel MR én GMR zeggenschap kunnen 
uitoefenen t.a.v. een voorgenomen besluit. Daarbij richt de MR zich op de eigen school en de GMR op de gehele organisatie. 

Art. 10 WMS: Instemmingsbevoegdheden hele raad 

Lid Omschrijving MR GMR 

a Veranderen onderwijskundige doelstelling school X  

Vaststellen of wijzigen doelstelling en strategisch beleid van de stichting  X 

b Vaststellen of wijzigen schoolplan X  

Vaststellen of wijzigen stichtingsondernemings(jaar)plan  X 

c Vaststellen of wijzigen schoolreglement X  

Vaststellen of wijzigen stichtingsreglement (of centrale onderdelen schoolreglement)  X 

d Vaststellen of wijzigen beleid ondersteunende werkzaamheden ouders X X 

e Vaststellen of wijzigen regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, voorzover niet 

behorend tot bevoegdheid personeelsgeleding 

X X 

f Aanvaarden materiële en financiële bijdragen anders dan via wetgeving (sponsoring) X X 

g Vaststellen of wijzigen van de klachtenregeling  X 

h Overdracht of omzetting van school, resp. fusie van de stichting of een of meerdere scholen, dan 

wel vaststellen of wijzigen van het beleid 

X X 

i Verzelfstandiging nevenvestiging of deel van school of nevenvestiging X  
 

1 In dit overzicht is uitgegaan van de stichtingsvorm. Uiteraard kan in plaats van “stichting” ook gelezen worden: vereniging.  



Art. 11 Adviesbevoegdheden hele raad 

Lid Omschrijving MR GMR 

b Vaststellen of wijzigen van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de scholen, resp. 

stichting, waaronder de ontvangen rijksgelden, uitgezonderd de ouderbijdrage (Zie ook 

Bevoegdheden (geledingen) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in artikel 16, lid 2, 

onder a WMS) 

 

X 

 Besteding financiële middelen op schoolniveau X  

 De criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools 

niveau en op schoolniveau (Zie Bevoegdheden (geledingen) gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad in artikel 16, lid 2, onder b WMS) 

 

X 

c Beëindigen, belangrijk inkrimpen of uitbreiden werkzaamheden school / vaststellen of wijzigen van 

beleid 

X  

Beëindigen, belangrijk inkrimpen of uitbreiden werkzaamheden stichting / vaststellen of wijzigen van 

beleid 

 X 

d Aangaan, verbreken of wijzigen duurzame samenwerking met een instelling, dan wel vaststellen of 

wijzigen van beleid 

X X 

e Deelnemen of beëindigen onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststellen of wijzigen van 

beleid 

X X 

f Vaststellen of wijzigen beleid schoolorganisatie X  

Vaststellen of wijzigen beleid stichtingsorganisatie  X 

h Aanstelling of ontslag schoolleiding X  

Aanstelling en ontslag van schoolleiding en van personeel dat is belast met managementtaken ten 

behoeve van meer dan één school 

h1 Aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur GMR 

 X 

g Vaststellen of wijzigen regeling aanstellings- en ontslagbeleid voor zover dit verband houdt met de 

grondslag van de school / stichting of de wijziging daarvan 

x X 

i Vaststellen of wijzigen concrete taakverdeling schoolleiding X  

Vaststellen of wijzigen concrete taakverdeling schoolleiding en personeel dat is belast met 

managementtaken ten behoeve van meer dan één school 

 

X 

Vaststellen of wijzigen managementstatuut  X 



j Vaststellen of wijzigen beleid toelating en verwijdering leerlingen X X 

k Vaststellen of wijzigen beleid toelating studenten die elders opleiding volgen X X 

l Vaststellen of wijzigen wijze waarop voorziening BSO wordt georganiseerd X X 

l Vakantieregeling  X 

m Oprichten centrale dienst  X 

n Nieuwbouw of belangrijke verbouwing X X 

o Vaststelling of wijziging beleid onderhoud van gebouwen en scholen  X 

q Vaststelling competentieprofielen toezichthouders van toezichthoudend orgaan alsmede leden 

van het bestuur 

 X 

r Vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel X X  

Art. 12 Instemmingsbevoegdheden personele deel van de raad 

Lid Omschrijving MR GMR 

b Vaststelling of wijziging van het formatievolume  X 
Vaststellen of wijzigen van de inzet van de schoolformatie X  

Vaststellen of wijzigen van de samenstelling van de bovenschoolse formatie en van personeel dat is 

benoemd of te werk gesteld zonder benoeming dat werkzaamheden verricht ten behoeve van meer 

dan één school. (Bevoegdheden (geledingen) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in 

artikel 16, lid 3 WMS 

 X 

a Regeling gevolgen voor personeel m.b.t. artikel 10, onder i, of artikel 11, eerste lid, onder c, d en e; * X  

Regeling gevolgen voor personeel m.b.t. art. 11 onder c, d, e en m **  X 

c Vaststellen of wijzigen regels nascholing  X 

d Vaststellen of wijzigen werkreglement personeel en opzet en inrichting werkoverleg, voorzover 

algemeen geldend voor alle of een gehele categorie personeelsleden 

X X 

e Vaststellen of wijzigen verlofregeling  X 

f Vaststellen of wijzigen arbeids- en rusttijdenregeling X X 

g Vaststellen of wijzigen beleid salaris, toelagen en gratificatie  X 

h Vaststellen of wijzigen taakverdeling, resp. taakbelasting personeel (excl. schoolleiding) X X 

i Vaststellen of wijzigen beleid beoordeling, functiebeloning of functiedifferentiatie  X 

j Vaststellen of wijzigen beleid overdragen bekostiging  X 

  



k Vaststellen of wijzigen regelgeving arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratiebeleid  X 

l Vaststellen of wijzigen regeling bedrijfsmaatschappelijk werk  X 

m Vaststellen of wijzigen regeling verwerken van en bescherming persoonsgegevens van het personeel  X 

n Vaststellen of wijzigen regeling aanwezigheid, gedrag en prestaties personeel X X 

o Vaststellen of wijzigen regeling bevorderingsbeleid of aanstelling- en ontslagbeleid, voorzover geen 

verband met grondslag van de school of wijziging daarvan 

 X 

p Vaststellen of wijzigen regels rond vaststellen CAO  X 

q Vaststellen of wijzigen regeling faciliteiten medezeggenschap (artikel 28 WMS), voorzover 

betrekking op het personeel 

 X 

* verandering werkzaamheden school, duurzame samenwerking, onderwijskundig project of experiment 
** verandering werkzaamheden school, duurzame samenwerking, onderwijskundig project of experiment, oprichten centrale dienst 

Art. 13 Instemmingsbevoegdheden ouderdeel van de raad 

Lid Omschrijving MR GMR 

a Regeling gevolgen voor ouders m.b.t. art. 10 onder i of art. 11 eerste lid onder c, d en e * X  

Regeling gevolgen voor ouders m.b.t. art. 10 onder i of art. 11 eerste lid onder c, d, e en m * **  X 

b Verandering grondslag stichting, resp. scholen dan wel vaststelling / wijziging beleid X X 

c Vaststellen of wijzigen van hoogte, resp. bestemming ouderbijdrage X X 

d Vaststellen of wijzigen beleid voorzieningen en buitenschoolse activiteiten t.b.v. leerlingen X X 
e Vaststellen of wijzigen ouder- of leerlingenstatuut X X 

f Invulling tussenschoolse opvang X X 

g Vaststellen (bovenschoolse onderdelen) schoolgids X X 

h Vaststellen onderwijstijd X X 

i Vaststellen of wijzigen regeling verwerken van en bescherming van persoonsgegevens van ouders en 

leerlingen 

 X 

k Vaststellen of wijzigen beleid uitwisseling informatie tussen bevoegd gezag en ouders  X 

j Vaststellen of wijzigen beleid activiteiten buiten de school georganiseerd X X 

l Vaststellen of wijzigen regeling faciliteiten medezeggenschap (artikel 28 WMS), voorzover 

betrekking op ouders en leerlingen 

 X 

 

* verandering werkzaamheden school, duurzame samenwerking, onderwijskundig project of experiment 
** verandering werkzaamheden school, duurzame samenwerking, onderwijskundig project of experiment, oprichten centrale dienst 

  


