Interpretatiegeschil

UITBREIDING WERKZAAMHE
Omdat een locatie van een basisschool met wachtlijsten kampt, besluit het bevoegd gezag vervangende nieuwbouw te realiseren. De school wil de bestaande wachtlijsten alvast wegwerken door vanaf
begin 2013 gedurende twee jaar één extra kleutergroep per jaar te formeren, die wordt gehuisvest in
lokalen voor de buitenschoolse opvang. De vraag is
of de vorming van die extra kleutergroepen onder
het adviesrecht van de mr valt. De geschillencommissie schept duidelijkheid. Hilde Mertens
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