Interpretatiegeschil

INFORMATIERECHT OP SCHO
Een mr legde vorig jaar een interpretatiegeschil aan
de Landelijke Commissie voor Geschillen (LCG) WMS
voor om uit te vinden in hoeverre het bevoegd gezag gehouden is (financiële) informatie op schoolniveau te verstrekken. Het bestuur legde elk jaar
wel een begroting en een jaarverslag aan de gmr
voor. De vraag was of er voor de mr nog ruimte was
iets te zeggen over het meerjaren financieel beleid.
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