Wanneer is een zaak niet-ontvankelijk?

INSTEMMINGSGESCHIL OVER
Om de kinderen in een stad gelijke kansen op toelating tot de basisschool te geven, sloot het gemeentebestuur met de schoolbesturen een convenant
aanmelding. Toen het bevoegd gezag van een van
de scholen het gewijzigde beleid wilde opnemen in
de schoolgids, stemde de oudergeleding niet in met
de voorgestelde schoolgids omdat zij het niet eens
was met de wijziging. Het bevoegd gezag legde
een instemmingsgeschil voor aan de geschillencommissie. Hilde Mertens
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