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Aan: de vaste Kamercommissie Onderwijs 

 

Almere, 28 april 2019 

 

Betreft: aandachtspunten t.b.v. uw nota-overleg Onderwijs en Corona 

 

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, 

Op 16 april hebben wij u samen met alle landelijk en enkele lokaal opererende ouderorganisaties in een 

brief geïnformeerd over onze waardering voor hoe in het onderwijs met de coronasituatie wordt 

omgegaan, maar ook met een aantal zorgen die wij hebben. Naar aanleiding van uw uitnodiging van 23 

april, verwijzen wij kortheidshalve naar die brief. 

Er is echter één onderwerp dat -door onze ervaringen sindsdien- wat ons betreft nog extra aandacht 

behoeft en dat betreft de positie van de medezeggenschap. 

Zonder twijfel zijn er veel schoolbesturen die ook in deze tijden een zorgvuldige relatie met de 

medezeggenschapsraad onderhouden en die op een pragmatische manier, maar wel in de geest van de 

vigerende wetgeving, advies en instemming zoeken en vinden. Tegelijkertijd worden wij, onder andere 

via onze helpdesk waar medezeggenschapsraden gebruik van kunnen maken, geconfronteerd met een 

toenemend aantal situaties waaruit blijkt dat besturen en/of directies nauwelijks een poging doen de 

medezeggenschap te betrekken bij de belangrijke beslissingen die moeten worden genomen, o.a. over 

de inrichting van het onderwijs vanaf 11 mei aanstaande.  

Minister-president Rutte én minister Slob hebben gelukkig publiekelijk opgeroepen om constructief met 

de MR samen te werken. En dat is ook nodig. Ook in deze tijden is voor veel beslissingen advies of 

instemming verplicht1, waarbij het voor iedereen volstrekt duidelijk is dat de wettelijke termijnen niet 

gehanteerd kunnen worden. Maar waar medezeggenschapsraden zich constructief en meewerkend 

opstellen past het niet dat bestuurders aangeven op dit moment ‘de meerwaarde van overleg met de 

GMR niet in te zien’ (letterlijk citaat uit een van de berichten die ons bereikten).  

Graag doen wij dan ook een beroep op u om de minister te vragen duidelijk te maken dat de Wet 

Medezeggenschap op Scholen onverkort van toepassing is, wellicht ook op een iets formelere wijze dan 

tot op heden is gebeurd. 

Graag danken wij u voor uw belangstelling voor de inbreng van ook de ouderorganisaties. Samen 

moeten we ervoor zorgen dat we deze bijzondere tijd zo goed mogelijk doorkomen. 

 

Vereniging Openbaar Onderwijs 

 

Marco Frijlink, voorzitter 

 
1 Zie voor een overzicht van de relevante wetgeving: https://voo.nl/nieuws/advies-voor-de-gmr-op-de-plannen-na-
heropening 
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