Wie mag wat?

ONTBINDING MR EN VERKIE  
In 2014 ontstaat een nieuwe school door overname
van leerlingen van een andere school. De voormalige mr werd de nieuwe mr. Pas op 1 januari 2018
was er een medezeggenschapsreglement met daarin
een zittingstermijn van vier jaar voor mr-leden. Het
bevoegd gezag vond dat de zittingstermijn van een
aantal mr-leden verstreken was en verzocht de mr
nieuwe verkiezingen te organiseren. De mr deed dit
voor één nieuw lid. Het bevoegd gezag was het er
niet mee eens, verklaarde de verkiezingen ongeldig
en organiseerde zelf nieuwe. Hierop legde de mr
een nalevingsgeschil voor aan de geschillencommissie. Hilde Mertens
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