Eerste zaak ondersteuningsplanraad

INSTEMMINGSGESCHIL
Met passend onderwijs heeft een nieuw medezeggenschapsorgaan het licht gezien: de ondersteuningsplanraad (opr). Deze raad is verbonden aan het
samenwerkingsverband. De belangrijkste bevoegdheid van de opr is het instemmingsrecht ten aanzien
van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Verleent de opr deze instemming niet, dan
staat de weg naar de Landelijke Commissie voor
Geschillen WMS (LCG WMS) open. Hilde Mertens
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