Heeft mr adviesrecht?

BENOEMING EN ONTSLAG
Niet voor de eerste keer was er bij de geschillencommissie een interpretatiegeschil over het adviesrecht van de mr ten aanzien van het ontslag van de
directeur en de benoeming van een nieuwe directeur van de school. Was het vertrek van de directeur, die vanwege een fusie wilde overstappen naar
een andere school, nu wel of niet vrijwillig? En heeft
de mr adviesrecht als de nieuwe directeur afkomstig
is van een andere school van het bevoegd gezag?
HIlde Mertens
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