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Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR 

 
Gebruikte afkortingen:    
      
G = Gehele raad I = Instemmingsbevoegdheid 
P = Personeelsgeleding A = Adviesbevoegdheid 
O = Oudergeleding    
L = Leerlinggeleding WMS = Bevoegdheid is gebaseerd op de 
     Wet Medezeggenschap op 

Scholen 
MR = Medezeggenschapsraad OMO = Bevoegdheid is gebaseerd op 
GMR = Gemeenschappelijke   beleidsdocument binnen OMO 
  medezeggenschapsraad OCW = Bevoegdheid is gebaseerd op 

regeling vanuit OC&W 
 
Deze regeling treedt in werking per 1 augustus 2010. De regeling Medezeggenschaps-
bevoegdheden MR en GMR wordt vastgesteld voor een periode van twee jaar en wordt 
– indien ongewijzigd – steeds stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd. 
 
 
Medezeggenschapsbevoegdheden MR 
 

 Bevoegdheid 
 Onderwerp Bron G P O L 
1 onderwijskundige doelstellingen van de school, waaronder tevens wordt 

verstaan vaststelling of wijziging van het identiteitsplan 
10-a WMS I    

2 schoolplan, dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling en 
het zorgplan 

10-b WMS I    

3 schoolreglement 10-c WMS I    
4 beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende 

werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs door ouders 
en vrijwilligers 

10-d WMS I    

5 veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot 
de bevoegdheid van de personeelsgeleding. Hieronder worden tevens 
verstaan de veiligheidsmonitor en het anti-rookbeleid 

10-e WMS I    

6 aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen ten behoeve 
van de school anders dan in bevoegdheid 53 en niet gebaseerd op de 
onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op 
zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk 
het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het 
overblijven, zullen worden geconfronteerd 

10-f WMS I    

7 overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk 
fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of 
wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-
effectrapportage zoals bedoeld in artikel 53f van de WVO 

10-h WMS I    

8 Planning van de roostervrije dagen zoals bedoeld in art. 17 
Inrichtingsbesluit WVO en art. 6g lid 4 WVO   

10-j WMS I    

9 beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden 
van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel 
vaststelling of wijziging van het beleid ter zake  

11-c WMS I    
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 Bevoegdheid 
 Onderwerp Bron G P O L 
10 aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samen-

werking van de school met een andere instelling, dan wel vaststelling of 
wijziging van het beleid ter zake 

11-d WMS I    

11 deelneming of beëindiging van deelneming van de school aan een 
onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging 
van het beleid ter zake 

11-e WMS I    

12 beleid met betrekking tot de organisatie van de school. 
Hieronder wordt tevens verstaan vaststelling of wijziging van het beleid 
inzake kwaliteitszorg, wijze van vaststelling van het zelfevaluatierapport 
bij visitaties, plan van aanpak n.a.v. visitatie- en/of inspectieverslag, 
vaststelling of wijziging van het ICT-beleidsplan en vaststelling of wijziging 
van het roosterprotocol 

11-f WMS I    

13 regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het gebied van 
het aanstellings- en ontslagbeleid van de leden van de schoolleiding (met 
uitzondering van de schoolleider) en het overige personeel van de school 
voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag 
van de school of de wijziging daarvan 

11-g WMS I    

14 beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen van 
de school 

11-j WMS I    

15 verplaatsing, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school 11-n WMS I    
16 beleid met betrekking tot het onderhoud van de school 11-o WMS I    
17 schoolgids en schooltijden 14-1a WMS I    
18 onderwijstijd 14-1c WMS I    
19 verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of 

van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het 
beleid ter zake 

14-2b 
WMS 

I    

20 beleid met betrekking tot het beheersbaar houden van de middelen die 
van de ouders of de leerlingen worden gevraagd voor lesmateriaal, 
noodzakelijk om het onderwijs aan de school te kunnen volgen, en voor 
andere schoolkosten, die door het bevoegd gezag noodzakelijk worden 
bevonden 

14-2d 
WMS 

I    

21 beleid met betrekking tot de voorlichting en public relations van de school OMO I    
22 beleid met betrekking tot aan de school gelieerde stichtingen, alsmede de 

oprichting en beëindiging van aan de school gelieerde stichtingen 
OMO I    

23 overgangsnormen OMO I    
24 Door rector/schoolleiding voorgedragen leden raad van advies OMO I    
25 bestemming van de Kwaliteitsgelden VO OC&W I    
26 lesrooster en lessentabellen, met uitzondering van de minimumtabel 

godsdienst / levensbeschouwelijke vorming 
11-a WMS A    

27 schoolbegroting en bestemming in hoofdlijnen van de middelen die door 
het bevoegd gezag ten behoeve van de school ter beschikking zijn 
gesteld, met uitzondering van de middelen die van de ouders zijn 
ontvangen zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat 

11-b WMS A    
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 Bevoegdheid 
 Onderwerp Bron G P O L 
28 hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, waaronder 

de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd 
gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of 
van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de middelen, die van 
de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een 
wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond 
van een overeenkomst die door de ouders is aangegaan. 
Hieronder worden tevens verstaan vaststelling of wijziging van het 
(meerjaren) strategisch jaarplan/beleidsplan en de criteria die worden 
toegepast bij de verdeling van de middelen over meerdere 
vestigingen/locaties 

11-b WMS A    

29 aanstelling of ontslag van de schoolleiding, met inbegrip van de 
schoolleider 

11-h WMS A    

30 concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of 
wijziging van het schooldirectiestatuut 

11-i WMS A    

31 beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders in 
opleiding zijn voor een functie in het onderwijs 

11-k WMS A    

32 regeling van de vakantie 11-l WMS A    
33 oprichten van een centrale dienst 11-m WMS A    
34 Vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in 

art. 1 van de WVO   
11-r WMS A    

35 bestemming van het resultaat dat betrekking heeft op het daaraan 
voorafgaande schooljaar 

OMO A    

36 regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met 
betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld onder de nummers 9, 10, 
11 en 33 van deze regeling 

12-1a WMS  I   

37 samenstelling van de formatie van het personeel in het volgende 
schooljaar resp. de volgende schooljaren  

12-1b 
WMS 

 I   

38 regeling met betrekking tot de (na)scholing van het personeel 12-1c WMS  I   
39 werkreglement voor het personeel en van de opzet en de inrichting van 

het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle 
of een gehele categorie van personeelsleden van de school 

12-1d 
WMS 

 I   

40 verlofregeling van het personeel 12-1e WMS  I   
41 arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel 12-1f WMS  I   
42 beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en 

gratificaties aan het personeel 
12-1g 
WMS 

 I   

43 werkverdelingsbeleid, zijnde de taakverdeling respectievelijk de 
taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet 
begrepen. 
Hieronder wordt tevens verstaan vaststelling of wijziging van de 
jaarplanning. 

12-1h 
WMS 

 I   

44 beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning en 
functiedifferentiatie 

12-1i WMS  I   

45 beleid van de school met betrekking tot het overdragen van bekostiging 12-1j WMS     
46 regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of 

het re-integratiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het plan van 
aanpak naar aanleiding van de risico-inventarisatie, het arbo-beleidsplan, 
het arbo-contract en het integraal personeelsbeleidsplan. 

12-1k WMS  I   

47 regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk 12-1l WMS  I   
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 Bevoegdheid 
 Onderwerp Bron G P O L 
48 regeling over het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens 

van het personeel 
12-1m 
WMS 

 I   

49 regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor 
waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het 
personeel 

12-1n 
WMS 

 I   

50 regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het gebied van 
het aanstellings- en ontslagbeleid van de leden van de schoolleiding (met 
uitzondering van de schoolleider) en het overige personeel van de school 
voor zover die vaststelling of wijziging geen verband houdt met de 
grondslag van de school of de wijziging daarvan. 
Hieronder wordt onder meer verstaan de vaststelling of wijziging van het 
beleid met betrekking tot taakdifferentiatie en de implementatie van de 
functiemix 

12-1o WMS  I   

51 regeling waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst 
hebben gesloten, zijn overeengekomen dat die regels of de wijziging 
daarvan in het overleg tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van 
de medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht 

12-1p 
WMS 

 I   

52 Invulling van de roostervrije dagen zoals bedoeld in art. 10 onderdeel i 
WMS   

12-1r   I   

53 beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de school 
geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid 
van het bevoegd gezag 

14-1b 
WMS 

  I I 

54 Vaststelling van de in de schoolgids opgenomen onderdelen betreffende de 
jaarlijkse vaststelling van het totaal aantal uren en het soort activiteiten 
dat als onderwijstijd wordt geprogrammeerd alsmede het beleid 
betreffende lesuitval zoals bedoeld in de artikelen  6g lid 1 WVO en 24a lid 
1, onderdeel c, sub 1, WVO.    

14-1a 
WMS 

  I I 

55 regeling van de gevolgen voor de ouders van een besluit met betrekking 
tot een aangelegenheid als bedoeld onder de nummers 9, 10, 11 en 33 
van deze regeling 

14-2a WMS   I  

56 verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of 
van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het 
beleid terzake 

14-2b 
WMS 

  I  

57 hoogte en bestemming van de middelen die van de ouders of de leerlingen 
worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat 
onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door 
de ouders is aangegaan 

14-2c WMS   I  

58 ouderstatuut 14-2e WMS   I  
59 regeling over het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens 

van ouders 
14-2f WMS   I  

60 beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd 
gezag en ouders 

14-2g 
WMS 

  I  

61 regeling van de gevolgen voor de leerlingen van een besluit met 
betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld onder de nummers 9, 10, 
11, en 33 van deze regeling 

14-3a WMS    I 

62 leerlingenstatuut, bedoeld in artikel 24g van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs dan wel een mogelijk leerlingenstatuut anders dan bedoeld in 
artikel 24g van de Wet op het Voortgezet Onderwijs 

14-3b 
WMS 

   I 

63 beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de leerlingen 
van de school 

14-3c WMS    I 
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 Bevoegdheid 
 Onderwerp Bron G P O L 
64 regeling over het verwerken van en de bescherming van 

persoonsgegevens van leerlingen 
14-3d 
WMS 

   I 
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Medezeggenschapsbevoegdheden GMR 
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt voor wat betreft de 
bovengenoemde bevoegdheden van de (geledingen van de) medezeggenschapsraad, 
indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle 
scholen of voor een meerderheid van de scholen, in de plaats van de 
medezeggenschapsraden van die scholen. De eerste volzin is van overeenkomstige 
toepassing op de onderscheiden geledingen van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, indien het medezeggenschapsbevoegdheden van een 
geleding van de medezeggenschapsraad betreft. 
 

 Bevoegdheid 
 Onderwerp Bron G P O L 
61 klachtenregeling 10-g WMS I    
62 regeling faciliteiten medezeggenschap 12-1q WMS 

14-2h WMS 
14-3e WMS 

 I I I 

63 hoofdlijnen van meerjarig financieel beleid voor de scholen, waaronder de 
voorgenomen bestemming van de middelen die aan het bevoegd gezag 
ten behoeve van elk van de scholen uit de openbare kas zijn toegerekend 
of van anderen zijn ontvangen 

16-2a WMS A    

64 criteria die worden toegepast bij de verdeling van deze middelen over 
voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau 

16-2b WMS A    

65 aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met 
managementtaken ten behoeve van meer dan één school 

16-2c WMS A    

66 jaarrekening OMO A    
67 werkprogramma Koers 2016 OMO A    
68 beleid met betrekking tot het lesrooster voor zover dit betrekking heeft op 

de minimumtabel godsdienst/ levensbeschouwelijke vorming 
OMO A    

69 managementstatuut OMO A    
70 statuut voor de raden van advies OMO A    
71 profielschets (competentieprofielen) leden raad van toezicht 11-q WMS A    
72 profielschets (competentieprofielen) leden raden van advies OMO A    
73 beleid met betrekking tot de aanstelling of het ontslag van schoolleiders OMO A    
74 samenstelling van de formatie van personeel dat is benoemd of te werk 

gesteld zonder benoeming dat werkzaamheden verricht ten behoeve van 
meer dan één school 

16-3 WMS  I   
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