
 

 

ADDENDUM 

 

AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd  

Met het uitbrengen van het advies “Goede medezeggenschap in het onderwijs” en het 

van kracht worden van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is een aantal 

wijzigingen o.a. in de Wet Primair Onderwijs, de Kwaliteitswet Speciaal Onderwijs, Wet 

op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap Scholen van kracht geworden. Waar 

relevant zijn deze wijzigingen (o.a. ondersteuningsplanraad) opgenomen in de AVS-

publicatie Goed Onderwijs Goede MR (derde herziene uitgave: augustus 2014).  Deze 

actuele versie kunt u hier bestellen: 

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties 

 
Wijzigingen en toevoegingen na tweede uitgave: 

 

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

Dit betreft o.a de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Nu de wet van kracht is, zijn 

in deze uitgave alle blauwe arceringen weggehaald, omdat alle onderdelen uit de wet 

inmiddels zijn doorgevoerd.  

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 

 

Blz. 8  Voetnoot verwijderd nu Wet Passend Onderwijs van kracht is. 

 

Blz. 11  In Quickscan 1, OUDERS & CO en NKO vervangen door OUDERS VAN 

WAARDE en toegevoegd LO-Raad. Besturenraad vervangen door Verus. 

 

Blz. 22           In artikel 10, onderdeel b, vervalt: en het zorgplan (vervalt in wet Passend 

Onderwijs).  

   

Blz. 38  In Quickscan 4, onderdeel 3, vervalt: Zorgplan WSNS (wet op primair 

onderwijs, artikel 19) zorgplan (vervalt in wet Passend Onderwijs)  

 

Blz. 63  Quickscan 8, onderdeel 3: ‘WSNS/zorgplan verwijderd (bij jaarlijks 

terugkerende onderwerpen of thema’s). 

 

Blz. 66 Daar Carine Hulscher niet meer bij de AVS werkzaam is, is de eerste zin in 

de introductietekst hierop gewijzigd. Bij de eerste uitgave was Carine 

Hulscher-Slot werkzaam bij de AVS … 

 

 

 

Inhoudelijke wijzigingen: 

 

Blz. 4 In colofon is toegevoegd: Derde herziene uitgave: augustus 2014;  

 

Blz. 8:  De volgende tekst is na de eerste alinea toegevoegd. 

Het is voor alle scholen en schoolbesturen van belang dat de 

medezeggenschap goed functioneert. Onderwijs is teamsport en daarom 

draagt betrokkenheid van alle geledingen bij de school bij aan het 

onderwijs. Onder meer de PO-Raad, VO-raad, de Algemene Vereniging 

Schoolleiders, CNV Onderwijs, Algemene Onderwijsbond, Federatie van 

Onderwijsvakorganisaties en ouderorganisaties hebben daarom samen een 

advies uitgebracht waarmee medezeggenschap in het onderwijs kan 

worden versterkt. 

Kern van het advies 'Goede medezeggenschap in het onderwijs' (2014) is 

dat werkgevers en werknemers, schoolleiders en leerlingen goed 

samenwerken. Het advies is daarmee dan ook een eerste belangrijke 



 

aanzet tot samenwerking en zou volgens de partijen moeten dienen als 

richtsnoer voor álle medezeggenschapspartners.  

 

 

Blz. 21  Datum Bron aangepast: 01-08-2014 

 

Blz. 38 Bij punt 3 frequentie is jaarlijks vervangen door vierjaarlijks. 

 

Blz. 46  In de tweede alinea is de rol van de schoolleider toegevoegd: 

En welke rol heeft de schoolleider naar de (G)MR? Als de schoolleider door 

het bestuur gemandateerd is om het gesprek namens het bestuur met de 

MR te voeren, kan de schoolleider geen lid zijn van de MR. De schoolleider 

vervult namelijk dan een bestuurlijke rol. 

Voor lidmaatschap van de GMR ligt dit anders. De schoolleider is in de rol 

als werknemer vrij om zitting te hebben in de GMR. Het moet dan wel 

duidelijk zijn in het managementstatuut dat de schoolleider geen mandaat 

heeft van het bestuur om met de GMR overleg te voeren namens het 

bestuur. 

 

 


