
Placemat Bevoegdheden Primair Onderwijs (versie april 2020) 

WMS 

Art. 

10  
Instemming (G)MR 

WMS 

Art. 

11  

Advies (G)MR 
WMS 

Art. 

12  
Instemming P(G)MR 

WMS 

Art. 

13  
Instemming O(G)MR 

a Onderwijskundige 

doelstelling 

b Hoofdlijnen meerjarig 

financieel beleid 

a Gevolgen voor personeel bij alle 

onderstreepte zaken 

a Gevolgen voor ouders en/of 

leerlingen bij alle onderstreepte 

zaken 

b Schoolplan c Werkzaamheden (beëindiging, 

inkrimping of uitbreiding) 

b Formatie b Wijziging grondslag 

c Schoolreglement d Samenwerking c Nascholing (collectief) c Vrijwillige ouderbijdrage 

d Betrokkenheid en 

(ondersteunende) 

werkzaamheden ouders 

e Onderwijskundig project of 

experiment 

d Werkreglement (vergaderrooster) d Voorzieningen leerlingen 

e Veiligheids-, gezondheids- 

en welzijnsbeleid 

f Organisatie van de school e Verlofregeling e Ouder- of leerlingenstatuut 

f Sponsoring g Aanstellings- of ontslag 

beleid (alleen over de 

grondslag) 

f Arbeids- en rusttijdenregeling f TSO 

g Klachtenregeling h Aanstelling of ontslag 

schoolleiding en bestuur 

g Beloningsbeleid (salaris, toelagen 

en gratificaties) 

g Schoolgids 

h Fusie (of overdracht) i Managementstatuut h Taakbeleid  (z.o.z. onder kolom 3) h Onderwijstijd 

i Verzelfstandiging 

nevenvestiging 

j Toelating en verwijdering van 

leerlingen 

i Beoordelingsbeleid  i Privacy ouders en leerlingen 

  k Studenten en stagiaires j Overdragen bekostiging j Activiteiten buiten schooltijd 

  l Vakantieregeling k ARBO, verzuim en re-integratie k Uitwisseling informatie bevoegd 

gezag en ouders 

  m Centrale dienst l Bedrijfsmaatschappelijk werk   

  n Nieuwbouw of verbouwing m Privacy personeel   

  o Onderhoud n Controle maatregelen  
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  p BSO o Aanstellings- en ontslagbeleid 

(niet over de grondslag) 

 

  q Competentieprofielen 

toezichthouders 

p Extra bevoegdheden die de cao 

PO toewijst 

 

  r Schoolondersteuningsprofiel q Faciliteiten (alleen uren!) voor de 

P(G)MR 

 

 
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte omschrijvingen van de bevoegdheden zijn te lezen in de WMS, artikel 10 t/m 13 
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Aanvullingen op instemming- en adviesbevoegdheden 

Sollicitatiecommissie bestuur Rol van de GMR Extra bevoegdheden die de cao PO toewijst 

aan de P(G)MR 

Verplichte ouder-raadpleging   

(WMS art 15 lid 3) 

WMS art 10 lid 2: In de 

sollicitatiecommissie voor een 

nieuwe bestuurder neemt 1 

persoon plaats namens de PGMR 

en 1 persoon namens de OGMR. 

 

 Bij belang meerderheid 

van de scholen (WMS art. 

10 t/m 13) gaat de 

bevoegdheid naar de GMR 

ipv de MR 

 Allocatie van middelen 

(Advies hele GMR) 

 Aanstelling of ontslag 

personeel 

managementtaken ten 

behoeve van meer dan 

één school (Advies hele 

GMR) 

 Bovenschoolse formatie 

(instemming PGMR) 

 

 Meerjarenformatiebeleid en 

bestuursformatieplan (2.1.1) 

 Startende werknemers en Kaders 

vervangingsbeleid (2.1.4) 

 Werkverdelingsplan plus check op 

procedure en draagvlak (2.2) 

 Functiegebouw (5.1) 

 Interne bezwarenprocedure 

functiewaardering (5.4.1) 

 Beloningsbeleid (6.1)  

 Inzet van middelen bij meerhoofdige 

schoolleiding of één directeur op 

meerdere scholen (6.19.2) 

 Vergoedingsregeling verhuiskosten 

(7.1) en woonwerkverkeer (7.2) 

 Zakelijke reis- en verblijfkosten (7.3) 

 Opbouw vakantieverlof (8.1.2a) 

 Opnemen vakantieverlof (pilot) (8.4) 

 Regeling spaarverlof (8.20.3) 

 Meerjarenprofessionaliseringsbeleid 

(9.1.1) 

 Gesprekkencyclus (9.2) 

 Startende leraren (9.5) 

 Veilige leer- werkomgeving (11.5.1) 

 Benoemen preventiemedewerker 

(11.6) 

 Plan van aanpak RI&E (11.6) 

 Activiteitenplan inzetten faciliteiten 

(zelf opstellen) (13.3) 

 Spaarverlof (bijlage IX.2) 

Bij het vaststellen van  

- de lestijden  

- buitenschoolse opvang  

- beëindiging, fusie of overdracht 

- wijziging van de grondslag 

 

is raadpleging van alle ouders 

voorafgaand aan het (O)MR besluit 

verplicht. 

Het bevoegd gezag is 

verantwoordelijk voor het 

plaatsvinden van de raadpleging, 

uitvoering kan in overleg met de 

(G)MR. 

 

Zie voor raadpleging ook: 

‘handreiking ouderraadpleging’ op 

infowms.nl  

infoacademie@cnv.nl - 030 751 17 47 
www.cnvacademie.nl  

https://www.infowms.nl/content/handreiking-ouderraadpleging
mailto:infoacademie@cnv.nl
http://www.cnvacademie.nl/

