Heeft oudergeleding instemmingsrecht?

BELEID TEN AANZIEN
Het bevoegd gezag besluit dat groep 7 voortaan
meegaat op schoolkamp. De oudergeleding van de
mr meent dat dit besluit vooraf ter instemming aan
de haar moet worden voorgelegd. Het bevoegd gezag denkt daar anders over. De oudergeleding
vraagt de geschillencommissie om een uitspraak.
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