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Informeren GMR naar aanleiding van eerder gegronde klachten. Klacht ongegrond. 

De Wet medezeggenschap op scholen schrijft in artikel 8 lid 2 sub e voor dat informatie over 

oordelen die een gegrond verklaarde klacht bevatten terstond aan de medezeggenschapsraad dient 

te worden voorgelegd. De medezeggenschapsraad dient tevens op de hoogte gesteld te worden van 

de door het bevoegd gezag (eventueel) te nemen maatregelen naar aanleiding van het betreffende 

oordeel. Tussen partijen staat niet ter discussie of dit naar aanleiding van het oordeel inzake klacht 

2019/125 van deze Commissie is gebeurd, maar wel het te laat en niet op juiste wijze melden aan 

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Commissie constateert dat het bevoegd 

gezag voldaan heeft aan de wettelijke verplichtingen. Klagers kunnen niet klagen over de wijze 

waarop verweerders de GMR hebben geïnformeerd, nu er geen verplichting bestond de GMR te 

informeren. De Commissie gaat dan ook niet in op hetgeen door klagers gesteld is met betrekking 

tot het tijdstip en de wijze waarop de informatie voorgelegd is aan de GMR. 

 

 

Klachtnummer 2021/077 

 

Advies aan: 

 

* te * (verder: het bevoegd gezag), 

 

inzake 

 

de klacht van de klacht van * en * (verder: klagers).  

 

 

I.  Verloop van de klachtenprocedure 

 

Klagers hebben op 31 mei 2021 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor het 

Algemeen Bijzonder Onderwijs (verder: de Commissie). De klacht is gericht tegen *, voorzitter Raad 

van Toezicht en tegen *, bestuurder (verder: verweerders).  

 

Verweerders hebben op 16 juni 2021 een schriftelijke reactie in de vorm van een verweer gegeven. 

 

Klagers hebben op 25 juni 2021 een repliek ingediend. Op 27 juni 2021 hebben klagers de repliek 

aangevuld.  

 

Verweerders hebben 20 juli 2021 bericht geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot dupliek.  

 

Op 29 juli 2021 heeft de Commissie partijen bericht de klacht en het vervolg daarop op 17 september 

2021 te zullen behandelen in de raadkamer.   

 

 

II. Standpunt van klagers 

 

De kern van de klacht van klagers houdt in dat het bestuur de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) niet binnen een jaar heeft geïnformeerd over de gegrond verklaarde 
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klachten van een eerdere klachtenprocedure (2019/125).  Klagers stellen daarbij dat het gaat om een 

overtreding van de wet. 

 

Gelet op onderstaand oordeel geeft de commissie de overige klachtpunten, het verweer daarop en de 

repliek op die punten niet weer. 

 

 

III.  Standpunt van verweerders 

 

De klacht is in de Medezeggenschapsraad (MR) besproken. De bespreking in de GMR is mondeling 

gebeurd, maar dat is niet in de notulen van de GMR vastgelegd. * heeft daarom besloten de procedure 

nogmaals zorgvuldig te volgen en de GMR op de hoogte te stellen van de klacht en de opvolging van 

de adviezen. Klagers hebben de notulen van de GMR-vergadering na goedkeuring ontvangen. Daarover 

is zorgvuldig bericht in mailverkeer. Van de inhoudelijke behandeling van de klacht en de acties 

betreffende de opvolging van de adviezen die in de RVT-vergadering en de GMR-vergadering zijn 

besproken, hebben klagers de stukken ontvangen.  

 

 

IV. Overwegingen van de Commissie 

 

Op basis van de stukken overweegt de Commissie als volgt. 

 

Artikel 8, tweede lid, onder e, van de Wet medezeggenschap op scholen schrijft voor dat informatie 

over oordelen waarbij de klacht gegrond verklaard is, terstond dient te worden voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. Tevens dient de medezeggenschapsraad op de hoogte te worden gesteld van 

de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag zal nemen naar aanleiding van het oordeel. Niet ter 

discussie staat dat dit naar aanleiding van het oordeel inzake klacht 2019/125 is gebeurd. Het gaat 

klagers om het te laat en niet op de juiste wijze melden aan de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad.   

De commissie is van oordeel dat gelet op de inhoud van het oordeel inzake klacht 2019/125 het 

voldoende was de medezeggenschapsraad te informeren en dat het bevoegd gezag daarmee aan de 

wettelijke verplichtingen heeft voldaan. De commissie constateert dat na het informeren van de 

medezeggenschapsraad de Meldcode in januari 2020 is aangepast en vastgesteld door de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De Meldcode is van toepassing voor alle scholen 

vallende onder het bevoegd gezag. Deze gang van zaken betekent niet dat in onderhavige klacht de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad conform artikel 16, eerste lid, van de Wet 

medezeggenschap op scholen in plaats van de medezeggenschapsraad diende te treden. Er is voldaan 

aan hetgeen artikel 8, tweede lid, onder e van bedoelde wet wordt voorgeschreven en dat is afdoende 

in onderhavige kwestie.  

De commissie is van oordeel dat klagers niet kunnen klagen over de wijze waarop verweerders de 

informatie inzake het oordeel 2019/125 aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben 

voorgelegd, nu daartoe geen verplichting bestond. De commissie zal derhalve niet ingaan op hetgeen 

klagers hebben gesteld over het tijdstip en de wijze waarop dit is gebeurd.   

 

De Commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond verklaard dient te worden. 
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V.  Het oordeel van de Commissie 

 

De Commissie verklaart de klacht ongegrond.   

 

 

Aldus gegeven op 17 september 2021 door mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, alsmede mr. 

W.G.G.M. van Holsteijn en A.E. Bliek-de Jong, leden in tegenwoordigheid van mr. D.H.C. Dane-Peeters, 

secretaris. 

 

 


