
 

 

ADDENDUM 

 

AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd  

Met het van kracht worden van de wijziging van een aantal onderwijswetten in verband 

met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs is 

een aantal wijzigingen in de Wet Primair Onderwijs en de Wet Medezeggenschap Scholen 

per 1 januari 2018 van toepassing. Waar relevant zijn deze wijzigingen (o.a. bij 

instemming- of adviesbevoegdheid) opgenomen in de AVS-publicatie Goed Onderwijs 

Goede MR (zesde herziene uitgave: september 2017).  Deze actuele versie kunt u hier 

bestellen: 

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties  

 
Wijzigingen en toevoegingen na vijfde uitgave: 

 

In de zesde uitgave zijn de wijzigingen in de WMS die bij wet aangenomen zijn verwerkt. 

Dit betreft de wetsbepalingen met betrekking tot maatregelen voor een 

toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs. 

 

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 

 

Blz. 25  Artikel 12, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:  

In onderdeel a wordt «artikel 10, onder i, of artikel 11, eerste lid, onder c, 

d, e en m» vervangen door: artikel 10, eerste lid, onderdeel i, of artikel 11, 

eerste lid, onderdelen c, d, e en m.  

 

 

Blz. 27  In onderdeel r wordt «artikel 10, onderdeel j» vervangen door: artikel 10, 

eerste lid, onderdeel j.  

 

In artikel 13, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 10, onder i, of artikel 

11, eerste lid, onder c, d, e en m» vervangen door: artikel 10, eerste lid, 

onderdeel i, of artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m.  

 

Blz. 29  In artikel 14, tweede lid, onderdeel a, wordt «artikel 11, eerste lid, onder c, 

d, e en m» vervangen door: artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m.  

 

Blz. 31 Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:  

In het eerste lid wordt «artikel 11, eerste lid, onder c, d, e en m» 

vervangen door: artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m.  

In het derde lid, wordt «de artikelen 11, eerste lid, onderdeel p, en 13, 

onderdeel h» vervangen door: de artikelen 10, eerste lid, onderdeel h, 11, 

eerste lid, onderdeel c, voor zover het de beëindiging van de school betreft, 

en onderdeel p, en 13, eerste lid, onderdelen b en h.  

 

 

 

 
  

http://www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties


 

Toevoegingen 

Blz. 42 Vanaf bladzijde 42 is een toevoeging in de tekst opgenomen rondom de Rol 

MR bij fusies in het onderwijs. Hiertoe is ook de Quickscan 5 uitgebreid. 

  

Blz. 57 De link naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam is 

aangepast naar de juiste plaats op de website: 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-

contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-

Amsterdam/Over-het-

gerechtshof/Organisatie/Ondernemingskamer  

 

Inhoudelijke wijziging: 

Blz. 4 In colofon is toegevoegd: Zesde herziene uitgave: september 2017;  
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