WETGEVING
Wat is er gewijzigd?

PASSEND ONDERWIJS
EN DE WMS
Met de invoering van passend onderwijs verandert er veel in de organisatie van de extra ondersteuning van leerlingen op scholen. Ook de
medezeggenschapsorganen spelen daarin een rol. De Wms en het reglement van de Landelijke Commissie voor Geschillen (LCG) WMS zijn
aangepast aan de wijzigingen die de nieuwe wet met zich meebrengt.
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(artikel 10 onder b Wms) en de personeelsgeleding moet instemmen met het
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Voor de behandeling van geschillen over het eerste ondersteuningsplan past de LCG WMS enkele in haar
reglement opgenomen termijnen tijdelijk en uitsluitend
voor de behandeling van deze geschillen aan.

reglement en statuut worden vastgesteld.
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