Heeft mr advies- of instemmingsrecht?

Benoeming con
De nevenvestiging van een scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs heeft een driehoofdige
directie: een rector en twee conrectoren die gezamenlijk 2,4 fte bezetten. In verband met het vertrek
van de rector wil het bevoegd gezag een van de
conrectoren tot rector benoemen en de schoolleiding terugbrengen naar twee personen en 2 fte.
Op dit voornemen werd positief gereageerd, maar
het leidde wel tot een interpretatiegeschil over de
vraag of voor de mr nu het advies- of instemmingsrecht geldt. Hilde Mertens
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