VERSLAG
WMS congres 2019: meer verantwoordelijkheden,
meer samenwerking

PROFESSIONALISERING MR
STEEDS BELANGRIJKER
Het dertiende WMS congres stond in het teken van de toegenomen
verantwoordelijkheden van medezeggenschapsraden in het primair
en voortgezet onderwijs en de daaruit voortvloeiende noodzaak om
meer samen te werken. Met elkaar, met de bestuurder en met andere
raden en organisaties die bij de school betrokken zijn. Met de komst
van het instemmingsrecht in 2020 op de hoofdlijnen van de begroting
moet ook de professionalisering van de (g)mr toenemen. Informatievoorziening, scholing en ondersteuning worden steeds belangrijker.
Het verbaasde dan ook niemand dat het congres al voor de herfstvakantie volgeboekt was. Leonie de Bruin
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nie goed gaat en wat niet. Zo blijkt dat 65
procent van de invullers aangeeft dat de
informatie van het bevoegd gezag op tijd
komt en dat bij 75 procent van de raden
verschil is tussen de mr-vergadering en
de overlegvergadering. Dit zijn twee belangrijke aspecten die verbeterd zijn ten
opzichte van de evaluatie van de Wms in
2012, waaruit bleek dat het juist op deze
punten niet goed gesteld was. Wat nog
altijd een punt van aandacht is, zo blijkt
ook uit de scan, is de communicatie met
de achterban.
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de onderwijsorganisaties, School en Veiligheid, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, VTOI-NVTK (de toezichthouders in het onderwijs), een mr-lid
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schoolleiders. 
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