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Nieuwsflits
Glaskabel
De Haagse Scholen maakt al vele jaren tot volle tevredenheid gebruik van
de glaskabel van Glaslokaal. Het contract met deze aanbieder loopt echter
af en Glaslokaal geeft aan dat voortzetting van de diensten alleen mogelijk
is op basis van een samenwerkingsverband. Daarin zullen naast DHS nog
drie andere onderwijsinstellingen participeren.
Door de gekozen opzet is het een GMR-onderwerp geworden: de raad
kreeg het verzoek voorgelegd om met deze samenwerking met andere
onderwijsinstellingen in te stemmen. De GMR plaatste hierbij de nodige
kanttekeningen. Zo is voor de GMR onvoldoende duidelijk hoe dit past in
het bredere ICT-beleid. Ook vraagt de GMR zich af of dit niet té ver van
het bed van DHS verwijderd is.

MijnSchoolinfo
Steeds worden er kleine stapjes voorwaarts gezet. Meer scholen sloten
zich aan bij het communicatiesysteem, en dat juicht de GMR toe.
Lastig punt blijft het juiste gebruik van Mijn Schoolinfo (MSi) op de scholen.
De oudergeleding van de GMR (OGMR), want die heeft instemmingsbevoegdheid op dit onderwerp, ziet het als een stap voorwaarts dat er
intussen een instructie voor het gebruik ligt, maar constateert tegelijkertijd
dat er nog niet op alle scholen sprake is van een correcte uitvoering.
Steeds weer hoort de GMR dat er op ouders/verzorgers zachte druk
uitgeoefend wordt om een account te openen. Het aanbieden van extra
informatie, zoals bijv. MR-verslagen, of het plannen van oudergesprekken
in MijnSchoolinfo vormen op zichzelf niet het probleem. Wanneer dat
betekent dat ouders/verzorgers, die geen gebruik maken van MSi,
verstoken blijven van deze informatie, is dat onacceptabel in de ogen van
de OGMR. Dit vormt nog altijd het belangrijkste onderwerp van discussie
tussen de oudergeleding en het College van Bestuur.

En verder ...



buigt de GMR zich over aanpassingen in het GMR-reglement.



ging de personeelsgeleding akkoord met een regeling voor stagevergoeding.

stemde de GMR in met de komst van een derde bovenschools
directeur.
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Medezeggenschap op scholen
Vier medewerkers van het Bestuurskantoor mochtten op
26 november 2018 bijna dertig leden van verschillende MR-en
van De Haagse Scholen op het HCO in Kijkduin ontvangen voor
een informatieavond over medezeggenschap bij DHS.
De MR-leden waardeerden de deelsessies over het HRM-beleid,
de (meerjaren-)begroting, het schoolplan en de medezeggenschap bij DHS. De aansluiting bij de praktijk op onze scholen
sprak aan. Wel bleek dat het kennisniveau van de deelnemers
uiteenliep. Daardoor ging er veel aandacht naar kennisoverdracht
aan nieuwe MR-leden en resteerde er minder gelegenheid om in
te gaan op de vragen van de meer gevorderde deelnemers.
Het Bestuurskantoor onderzoekt de mogelijkheid om bij een
eventueel vervolg de deelsessies op twee verschillende niveaus
aan te bieden.

Handleiding Medezeggenschap bij
De Haagse Scholen
Intussen kun je op de website van de GMR ook de Handleiding
Medezeggenschap bij De Haagse Scholen terugvinden, die de
GMR aangekondigd heeft tijdens de achterbanavond in april
vorig jaar. Het gaat daarbij zeker niet om een vervanging van of
uitgebreide toelichting op de wet en het reglement. Handvatten
voor de praktijk staan centraal.
Op de website tref je ook andere informatie van de GMR aan,
zoals de brieven die de GMR verstuurd heeft en vergaderverslagen.

Op de agenda


Bestuursformatieplan



Meerjarenbegroting



Samenwerking Glaslokaal



Informatiebeveiliging en Privacybeleid

Tip aan MR:
Maak gebruik van
de mogelijkheid je
te laten scholen
De Haagse Scholen heeft
bovenschools een bedrag
gereserveerd om MR-leden
te scholen. Je kunt bijv. een
cursus volgen om je
vaardigheden te vergroten,
of met de hele MR een dag
eropuit trekken om het
jaarplan op te stellen en je
visie te bepalen. Mocht je als
lid van de MR of als MR
behoefte hebben aan
bijscholing of verdieping,
informeer dan naar de
mogelijkheden. Ook leden
van de oudergeleding komen
hiervoor in aanmerking.
Marloes Stuivenberg van het
Bestuurskantoor lichtte alle
MR-en hierover al eerder in.
Voor meer informatie kun je
ook terecht bij:
gmr@dehaagsescholen.nl

Wij staan altijd open voor je vragen, opmerkingen en natuurlijk je mening.
Daarmee maken we de medezeggenschap beter.
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Onderzoek organisatie De Haagse Scholen
'Kunnen wij onze scholen op een nog betere manier bedienen, zodat zij zich beter kunnen richten op hun
kerntaak, het geven van onderwijs', zo formuleerde Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van
Bestuur, de vraagstelling voor het onderzoek dat het afgelopen schooljaar plaatsvond binnen De Haagse
Scholen. Intussen ligt er een rapportage van VandeBunt Adviseurs, die het onderzoek uitvoerde. Ook
deelde het College van Bestuur zijn belangrijkste conclusies met de GMR. De raad is gevraagd hierover
advies uit te brengen.
Op zijn Eendaagse bijeenkomst van 18 januari jl. hield de GMR zich uitgebreid met het onderwerp bezig.
Daarbij keek de raad niet alleen naar het voorstel van het College van Bestuur, maar besteedde de raad
ook aandacht aan het onderzoek en de rapportage daarover. Tijdens de komende overlegvergadering op
12 februari a.s. zal dit onderwerp op de agenda staan.

Tina
Mijn naam is Tina van den Bosch. Ik ben 35, geboren en getogen Haagse en
moeder van een dochtertje die op OBS de Kleine keizer zit, waar ik ook MR-lid
ben. Zelf werk ik in het Middelbaar Beroepsonderwijs.
Ik geloof dat onderwijs een belangrijke sleutel is om samen tot een betere
wereld te komen: zowel sociaal, economisch als milieutechnisch.
Als je kinderen wilt stimuleren om zelfsturend te worden, is betrokkenheid
nodig. Daarom is meedenken in een studentenraad, ouderraad, medezeggenschapsraad (of GMR) zo belangrijk. Ik ben oplossingsgericht, recht door zee
en heb een groot gevoel voor menselijke waarden. Ik ben niet bang om stevig
tegen grenzen aan te duwen als dit in het belang is van het onderwijs, onze
stad en onze kinderen.

SPPOH OPR?
De Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden,
ofwel de SPPOH OPR, kent twee vacatures waarvoor personeelsleden van De Haagse Scholen in aanmerking komen. Er staat een voor DHS gereserveerde zetel voor personeelsleden (van de scholen) open
en ook is de OPR op zoek naar een kandidaat voor een voor het speciaal onderwijs gereserveerde zetel.
Voor die laatste komen alleen medewerkers van die scholen in aanmerking. De OPR komt gemiddeld vijf
maal per jaar bijeen in de avonduren. Personeelsleden in de OPR worden voor 60 uur vrijgesteld van hun
reguliere werkzaamheden om hun OPR-taak te kunnen vervullen.
Meer informatie over de vacatures en de OPR vind je op de website van het samenwerkingsverband.
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Samenstelling GMR 2018-2019
Ook dit jaar ontving de GMR
een aantal nieuwe leden in zijn
geledingen. Per 1 augustus
kent de raad de hiernaast aangegeven samenstelling.

Naam

Een aantal jaren geleden
besloot de GMR om nog maar
eenmaal per jaar, aan het
begin van het schooljaar,
nieuwe leden in te laten
stromen, zodat de raad een
goede, gezamenlijke start kan
maken in het begin van het
schooljaar. Het tussentijds
vervullen van vacatures had
als consequentie dat er op
meerdere momenten op zoek
gegaan moest worden naar
nieuwe leden. Ook moesten
deze nieuwe leden steeds één
voor één ingewerkt worden.
Beide zaken leidden tot onrust
in de GMR.

School/bestuurskantoor

S(B)O

Oudergeleding
Benito Boer, voorzitter

Galvanischool

Erdal Büke

Inspecteur De Vriesschool

Eduard Mulder, vice-voorzitter

Valkenbosschool

Fonda Sahla

Het Galjoen

Henk-Frits Verkerk

Het Volle Leven

Hamid Astitou

De Kameleon

Tina van den Bosch

De Kleine Keizer

Vacature

+

+

Personeelsgeleding
Ihsane Hajjaoui

De Baanbreker

Şahiner Pekdemir, vice-voorzitter

Van Ostadeschool

Willem van Gemmert

Inspecteur De Vriesschool

Zohra Brinkenberg-Mourian

Waterland

Cathy Goose

De Piramide

Vincent Heugen

Bestuurskantoor

+

+

Vacature
Vacature

Wanneer er vacatures ontstaan, houdt dat in dat er ook leden afscheid van de GMR namen: Paul Verleg
(Personeelsgeleding, De Kleine Keizer), Lisette van Gemmert (Personeelsgeleding, De la Reyschool),
Marion de Koning (Personeelsgeleding, Bestuurskantoor) en Widia Mahabier (Oudergeleding, Max
Velthuijsschool) namen om uiteenlopende redenen op het einde van het schooljaar afscheid van de
GMR. Eerder hadden Marcel Reining (Oudergeleding, De Strandwacht) en Debby van Rijn
(Personeelsgeleding, Van Ostadeschool) de GMR al verlaten. In april gaat de raad op zoek naar nieuwe
kandidaten.

Kosten nieuwbouw
Elk jaar selecteert de GMR één onderwerp uit de Meerjarenbegroting waarop hij zijn speciale aandacht
richt. Dit jaar stonden de bouwkosten in de schijnwerper.
Waar de raad tegenaan liep, was dat soms de keuze gemaakt wordt om al met voorbereidende werkzaamheden te beginnen voordat de bezwaarprocedure volledig afgerond is. Dat vormt weliswaar geen
groot financieel risico voor De Haagse Scholen, maar de GMR heeft wel gemeend de leden van het
College van Bestuur en de Raad van Toezicht hierop attent te moeten maken.

