Zaak van mr of gmr?

GEZAMENLIJKE
MEIVAKANTIE
Een bevoegd gezag met acht scholen in het voortgezet onderwijs wil voor al zijn scholen een meivakantie van twee weken houden. Het vraagt de gmr
met deze vakantieregeling in te stemmen. De gmr
onthoudt zich van instemming omdat hij vindt dat
het bevoegd gezag daarvoor bij de mr’s van de acht
scholen moet zijn. Daarop leggen het bevoegd gezag en de gmr deze kwestie als een interpretatiegeschil voor aan de geschillencommissie.
Hilde Mertens
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