
 

Oudergeleding GMR stemt in met uitbreiding   

mogelijkheden MijnSchoolinfo 

‘Zorgvuldigheid voor snelheid’, dat vat het devies van de oudergeleding 

van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (OGMR) voor dit   

onderwerp mooi samen. Uiteindelijk stemde de OGMR in met de voor-

gestelde uitbreiding van het communicatiesysteem MijnSchoolinfo tijdens 

de Interne Vergadering van 25 maart jl.  

Deze uitbreiding maakt het mogelijk om beeldmateriaal te delen, waarbij  

de voorwaarde blijft dat ouders jaarlijks om toestemming gevraagd worden 

door de schoolleiding. Ook kan MijnSchoolinfo gebruikt worden voor het 

plannen van de oudergesprekken. Verder kan de MR met medewerking 

van de schoolleider informatie versturen aan de ouders.   

Voor de ouders in de GMR vormde het juiste gebruik van MijnSchoolinfo 

op de scholen het belangrijkste aandachtspunt: ouders mogen zich niet 

verplicht voelen zich bij het systeem aan te sluiten omdat zij anders de 

informatie die daar te vinden is niet ontvangen. Het College van Bestuur 

verduidelijkte de werkinstructie voor de scholen in die richting en stelde  

een brief op voor de ouders, waarin nadrukkelijk aangegeven wordt dat 

ouders er ook voor kunnen kiezen zich niet aan te melden. In dat geval 

komt de informatie per brief en wordt deze op een goed zichtbare plaats in 

de school opgehangen. De MR plaatst zijn informatie natuurlijk ook op de 

website. Mocht het toch niet goed gaan met de informatievoorziening aan 

deze ouders, dan kunnen zij een klacht indienen via:                                          

ikhebeenklacht@dehaagsescholen.nl onder vermelding van ‘MSI’. 

Door de werkinstructie, de brief aan de ouders en de mogelijkheid om 

klachten te melden kwam het College van Bestuur tegemoet aan de     

eerdere bedenkingen van de oudergeleding. 

MijnSchoolinfo is een communicatieplatform, waarvan scholen van De 

Haagse Scholen gebruik kunnen maken om met ouders te communiceren 

over onderwerpen van huishoudelijke en zakelijke aard. Privacygevoelige 

informatie wordt op een andere wijze gedeeld.  

POST/RETOURADRES 
DHS - Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad 
Postbus 61454 
2506 AL  Den Haag 
 
BEZOEKADRES 
Johanna Westerdijkplein 1  
2521 EN  Den Haag 
 
telefoon 070 - 3065217 
fax 070 - 3065201 
GMR@dehaagsescholen.nl 
www.dehaagsescholen.nl/
medezeggenschap 
 
BANKREKENINGNUMMER 
NL73 INGB 0650 2478 09 

D e  H a ags e  Sc ho l en  S t i c h t i n g  v oo r  p r i ma i r  e n  open baa r  on d e r w i j s  Jaargang 8, nummer  2 

7 mei 2019 

Nieuwsflits 

En verder ... 

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

Medezeggenschapsstatuut; 

 kon Fonda Sahla van Het Galjoen haar lidmaatschap van de ouder-

geleding in de GMR niet langer combineren met haar werkzaam-

heden als lid van de Gemeenteraad Den Haag voor D66. 

 nemen leden uit de GMR deel aan de BAC (benoemingsadvies-

commissie) voor de derde bovenschools directeur en de BAC voor 

twee leden van de Raad van Toezicht.  

mailto:ikhebeenklacht@dehaagsescholen.nl
mailto:gmr@dehaagsescholen.nl
http://www.dehaagsescholen.nl/medezeggenschap/Paginas/default.aspx
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Tip aan MR:  

Neem tijd voor de 

bespreking van 

het schoolplan  

Dit jaar moet elke school  

een nieuw schoolplan voor 

de komende vier jaar 

vaststellen. De MR heeft 

hierop instemmingsrecht.  

In het schoolplan staat het 

onderwijskundig beleid, het 

personeelsbeleid en het 

beleid met betrekking tot de 

bewaking en de verbetering 

van de kwaliteit van het 

onderwijs. Het schoolplan 

geeft inzicht in de gestelde 

prioriteiten voor het beleid 

dat binnen de school wordt 

gevoerd.  

Het uit het schoolplan 

voortvloeiende beleid hoort 

ook aan de MR voorgelegd 

te worden. 

Wanneer staat het op de 

agenda?  

Op de agenda  

 Bestuursformatieplan 

 Samenwerking Glaslokaal 

 HRM-beleid 

Wij staan altijd open voor je vragen, opmerkingen en natuurlijk je mening.  

Daarmee maken we de medezeggenschap beter. 

Kwaliteitszorg 

De Haagse Scholen werkt aan de inrichting van een systeem van 

kwaliteitszorg. De bedoeling van dit kwaliteitszorgsysteem is beter 

zicht te krijgen op de brede onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling 

van de eigen ambities. Verder biedt de invoering de mogelijkheid 

om het gesprek over onderwijs beter en structureler vorm te geven. 

De nieuwe werkwijze van de Onderwijsinspectie, waarbij het school-

bestuur het eerste aanspreekpunt is, wordt aangegrepen om te zien 

of de scholen een goede invulling geven aan de hoofdlijnen van het 

kwaliteitskader. 

Het bovenschoolse systeem van audits dat hiervoor ingericht wordt, 

biedt als ‘bijvangst’ dat de leden van de auditteams in de keuken 

kunnen kijken bij andere scholen. Elk team bestaat uit een leer-

kracht, een intern begeleider en een (adjunct-)directeur. De dertig 

auditoren delen hun ervaringen met elkaar en met anderen. Daar-

naast blijven ook de bovenschoolse directeuren met de school-

directeuren in gesprek over de onderwijskwaliteit.  

De GMR luisterde tijdens de Overlegvergadering op 8 april 2019 

geboeid naar de presentatie en de antwoorden op zijn eerste      

vragen. Binnenkort wordt het onderwerp ter instemming aan de 

GMR voorgelegd.  

Ambitiestatement 

De Haagse Scholen heeft zijn Ambitiestatement 2015-2020 tegen 

het licht gehouden. De conclusie is dat de grote lijnen overeind    

blijven. Ook de komende jaren ligt de focus bij pedagogisch-

didactische onderwijsvernieuwing, professionaliteit in mensen en 

cultuur, en in- en externe profilering. Wel is een verbetering van  

kennis, houding, cultuur en werkwijze nodig. De Haagse Scholen 

zetten in op een lerende cultuur en meer samenwerking.   

In de GMR-overlegvergadering van 8 april werd het concept-

Ambitiestatement gepresenteerd en kort besproken. Op een later 

moment dit jaar komt het opnieuw aan de orde in de GMR. 
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GMR-lid op bezoek in MR?  

Mocht de MR wel eens uit de eerste hand willen horen hoe het gaat in de GMR en wat er besproken    

is, of heb je behoefte aan inkleuring van het bredere beeld van een onderwerp bij De Haagse Scholen? 

Laat ons dan weten dat je graag ziet dat er een keer een GMR-lid aansluit bij de MR-vergadering via 

gmr@dehaagsescholen.nl.   

Samenwerking Glaslokaal 

Nog altijd vindt er overleg plaats tussen de GMR 

en het College van Bestuur over de beoogde  

samenwerking in Glaslokaal. 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 dienst alleen 

mogelijk is op basis van een samenwerkings-

verband. Daarin zullen met DHS nog drie andere 

onderwijsinstellingen participeren.  

Voor de GMR blijft onvoldoende duidelijk hoe dit 

past in het bredere ICT-beleid. Ook vraagt de 

GMR zich af of een andere, externe partij niet 

meer te bieden heeft.  

Bestuuursplan  

Zoals de MR zich elk jaar weer buigt over het 

formatieplan en de meerjarenbegroting op 

schoolniveau, zo vormt voor de GMR het       

bestuursformatieplan en de meerjarenbegroting 

op bestuursniveau vaste kost. Dit jaar koos De 

Haagse Scholen ervoor de plannen voor beleid, 

personeel en financiën in een document samen 

te brengen. Gezien de samenhang valt hiervoor 

wat te zeggen. Alleen zitten er voor de GMR   

verschillende rechten (instemming/advies) op de 

verschillende aspecten. De GMR zal daarom 

toch op onderdelen adviseren/instemmen. Als 

eerste staat het Bestuursformatieplan op de 

agenda. De Personeelsgeleding geniet hiervoor 

instemmingsbevoegdheid.  

Onderzoek organisatie             

De Haagse Scholen 

Vorig schooljaar vond een groot onderzoek plaats 

naar de organisatie van De Haagse Scholen. De 

GMR boog zich over de eindrapportage van     

VandeBunt, die het onderzoek verrichtte, en de 

conclusies die het College van Bestuur daaraan 

verbonden heeft.  

Het College van Bestuur gaat vijf verschillende 

werkgroepen inrichten die zich ieder op een hoofd-

thema richten. Deze hoofdthema’s zijn: integraal 

management, mandaat, stijl van bestuur en       

leiderschap, besluitvorming en afstemming werk-

processen op de behoefte van scholen. De GMR 

zal participeren in deze werkgroepen.   

Samenwerking met andere onderwijsinstellingen 

om een voorziening voor glaskabel te leveren, 

lijkt in de ogen van de GMR in eerste instantie 

niet zo voor de hand te liggen. 

mailto:gmr@dehaagsescholen.nl


 De GMR zoekt nieuwe leden 

Wat is de GMR? 

De GMR is de Gemeen-

schappelijke Mede-

zeggenschapsraad van 

De Haagse Scholen. 

Met 52 scholen, 14.500 

leerlingen en 1.650    

personeelsleden is     

De Haagse Scholen  

een van de grootste  

landelijke besturen voor 

openbaar primair onder-

wijs. In de GMR wordt        

gesproken over zaken 

op het bovenschoolse 

niveau. 

Wat zoekt de GMR? 

Een grote lichting GMR-

leden neemt dit jaar      

afscheid. Daarom is de 

GMR op zoek naar    

nieuwe leden: 

Personeelsgeleding: 

2 leden uit het ‘regulier’ 

basisonderwijs. 

Oudergeleding: 

3 leden uit het ‘regulier’ 

basisonderwijs; 

2 leden uit het ‘speciaal’ 

onderwijs. 

 

Wat doet de GMR? 

De GMR houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig. De kwaliteit van het 

onderwijs bijvoorbeeld, en hoe het geld verdeeld wordt over de verschillende 

scholen. En wat dacht je van Personeelszaken als het bestuursformatieplan en 

de normjaartaak?  

De GMR heeft verschillende bevoegdheden. Naast het recht op informatie en  

initiatief zijn vooral de instemmings– en adviesbevoegdheden van belang.  

Wat biedt de GMR? 

De leden van de ouder-

geleding ontvangen een 

vergoeding van € 680. 

De leden van de perso-

neelsgeleding krijgen 

100 uur per schooljaar. 

Wat vraagt de GMR? 

٧  Belangstelling voor de 

onderwerpen waarmee 

de GMR zich bezighoudt.  

٧  Een blik die verder 

reikt dan wat er op het 

schoolniveau speelt.  

٧  Betrokkenheid bij de 

kinderen en mede-

werkers op onze scholen.  

٧  De GMR vergadert ± 

tienmaal per jaar in de 

avonduren. Ook daar-

naast vraagt het tijd: in 

totaal moet je rekening 

houden met 100 uur. 

Wil je in de GMR? 

Wanneer je zitting wilt  

nemen of meer wilt weten 

kijk dan op onze website 

en mail vóór 22 mei naar:    

GMR@dehaagsescholen.nl 

Dan nemen we contact 

met je op! 

https://www.dehaagsescholen.nl/werving-nieuwe-leden/
mailto:gmr@dehaagsescholen.nl

