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Tijdens de Eendaagse
bijeenkomst van de GMR
in september was er tijd
voor ontspanning na het
inhoudelijke programma.
Foto van de rondvaart over
de Leidse grachten van
oud-GMR-lid Erdal Büke.
Zie zijn website voor meer
werk!

Spannend jaar voor de GMR
Twee onderwerpen domineerden de agenda van de GMR in 2019.
Uiteindelijk werd de Geschillencommissie gevraagd om uitspraak te doen
voor zowel ‘Glaslokaal’ als voor de ‘Voordracht leden Raad van Toezicht’.
De GMR heeft natuurlijk ook over andere zaken gesproken, overleg
gevoerd en besluiten genomen. De voorstellen ‘Klachtenregeling’, ‘Duodirecteurschap’, ‘Meerjarenbegroting’, ‘Bestuursformatieplan’, ‘Aanpassing
ambitiestatement’ en ‘Kwaliteitszorgsysteem’ kregen na een goede,
inhoudelijke bespreking het akkoord van de GMR. Voor ‘MijnSchoolinfo’,
een ander complex en langlopend dossier, werden belangrijke stappen
gezet.

‘Wat betekent het beleid voor het kind in de klas
en de leraar voor de klas?’
Dat is de onderliggende vraag die de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad zich stelt bij elk instemmings– en
adviesverzoek dat hij voorgelegd krijgt.

Meer weten?
De GMR heeft een eigen gedeelte op de website van De Haagse Scholen.
Daar zijn notulen, verslagen van achterbanbijeenkomsten en de brieven
die de GMR verstuurd heeft terug te vinden. Ook de Nieuwsflitsen, waarin
de GMR verslag doet aan zijn achterban van de meest belangrijke zaken,
staan daar.
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Twee directeuren op één school?
De Haagse Scholen stelde voor om, onder bepaalde
voorwaarden, het duo-directeurschap op de scholen
mogelijk te maken. De verwachting is dat daarmee
deze functie aantrekkelijker wordt voor kandidaten
die de verantwoordelijkheid graag willen delen met
een partner, denk bijv. aan mogelijk geschikte parttimers.

De GMR zag enige haken en ogen, maar vond die
niet opwegen tegen de mogelijkheden en ging
akkoord met het voorstel.

Klachtenregeling
De huidige Klachtenregeling was al geruime tijd
niet meer tegen het licht gehouden en sloot niet
meer aan op de huidige praktijk, zo las de GMR in
het wijzigingsvoorstel. Bij de bespreking bleek dat
de GMR vooral vragen had over de context van
regeling.
Tijdens het overleg met het College van Bestuur is
er stilgestaan bij de afhandeling van klachten in de
praktijk en de voorgestelde termijn voor indiening
van een klacht. Ook heeft de GMR gevraagd om
een overzicht in grote lijnen van alle klachten, in de
verwachting dat dit bijdraagt aan een beter begrip
van de problemen waarmee de organisatie te
kampen heeft.
Ook dit voorstel kreeg de goedkeuring van de GMR.

Mijn Schoolinfo
Voor ‘MijnSchoolinfo’, een complex dossier, werden
belangrijke stappen gezet. De oudergeleding van de
GMR stemde op 25 maart 2019 in met het voorstel
tot verbreding van het gebruik van MijnSchoolinfo,
het digitale communicatieplatform voor de scholen
om met ouders te communiceren over onderwerpen
van huishoudelijke en zakelijke aard.
Voor de ouders in de GMR vormde het goed vastleggen van de beperkte mogelijkheden en het juiste
gebruik van MijnSchoolinfo op de scholen de
belangrijkste aandachtspunten. 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.

Voorzitter Benito Boer neemt
afscheid van oud-lid Fonda Sahla

Glaslokaal
In juni 2018 ontving de GMR het verzoek van het
College van Bestuur om instemming te verlenen
aan een samenwerking in de Stichting Glaslokaal
om zo de glasvezelverbinding voor De Haagse
Scholen voor de komende periode van minimaal
tien jaar veilig te stellen. DHS maakt al jarenlang
naar volle tevredenheid gebruik van de diensten
van Glaslokaal. Deze dienstverlening kan alleen
voortgezet worden in een nieuwe organisatievorm, waarbij De Haagse Scholen en andere
grote onderwijsinstellingen nauw betrokken zijn
als inbesteder bij Glaslokaal.
De GMR plaatst vraagtekens bij zowel de
voorgestelde opzet, als bij de aanname dat
Glaslokaal de gekozen diensten zal kunnen
blijven leveren. De Haagse Scholen gaat in
de ogen van de GMR aan tafel zitten bij een
organisatie waar niet zijn expertise ligt. Ook de
financiële en juridische risico’s baren de GMR
zorgen.
Ondanks de extra informatie, enige aanpassing
van de plannen en veelvuldig overleg kwamen
het College van Bestuur en de GMR er samen
niet uit. Net als de ‘Voordracht lid Raad van
Toezicht’ werd ook dit onderwerp aan de
Geschillencommissie voorgelegd.
De Geschillencommissie gaf in zijn uitspraak aan
dat het besluit door het College van Bestuur
zorgvuldig genomen is. De GMR kon zich hierin
niet vinden en heeft hoger beroep aangetekend
bij de Ondernemingskamer.
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Voordracht lid Raad van Toezicht

Samenwerking GMR

Drie van de vijf leden van de Raad van Toezicht worden
op voordracht van de GMR benoemd. De oudergeleding
(OGMR) mag twee leden voordragen, de hele GMR een
lid. In het afgelopen voorjaar liep de zittingstermijn af van
de twee leden waarvoor de OGMR het recht op bindende
voordracht heeft. De procedure voor de werving van
nieuwe leden voor de Raad van Toezicht werd gestart.

De Medezeggenschapsraden van de
scholen van De Haagse Scholen vormen
voor de GMR een belangrijk contact.
Vaak komen dezelfde onderwerpen terug
op zowel het bovenschoolse als het
schoolniveau.

In de benoemingsadviescommissie (BAC) bleek dat de
kandidaat, waaraan de oudergeleding de voorkeur gaf,
alleen gesteund werd door de vertegenwoordiger van de
OGMR in de BAC. De (O)GMR wees erop dat het gaat om
een recht op bindende voordracht. De Raad van Toezicht
wilde vasthouden aan de kandidaat van de BAC. Samen
kwamen ze er niet uit. Daarom werd het probleem voorgelegd aan de Geschillencommissie.
In de uitspraak van 15 november 2019 bevestigde de
Geschillencommissie de visie van de GMR. Een door de
oudergeleding of GMR bindend voorgedragen kandidaat
voor de Raad van Toezicht kan alleen geweigerd worden
op grond van een marginale toetsing.
De oudergeleding buigt zich in 2020 opnieuw over de
voordracht van twee kandidaten voor de Raad van
Toezicht. Intussen is in juni 2020 de kandidaat van de
oudergeleding, Henk-Frits Verkerk, benoemd tot lid van de
Raad van Toezicht en wordt de ‘procedure werving en
selectie’ door de Raad van Toezicht en de GMR tegen het
licht gehouden.

Naast de contacten die de GMR-leden
onderhouden met de MR-leden, spreken
zij natuurlijk ook andere ouders en medewerkers. De GMR informeert de MR-en
en andere belangstellenden via de website en Nieuwsflitsen.
De overlegpartner van de GMR is het
College van Bestuur. In 2019 vonden er
vijf overlegvergaderingen plaats. Daarnaast spreekt een delegatie van de GMR
ook met de leden van de Raad van Toezicht. Dat gesprek dient minimaal tweemaal per jaar gehouden te worden. De
voorzitter en de vice-voorzitters van de
GMR spreken de leden van het College
van Bestuur en de Raad van Toezicht ook
tussendoor op een meer informele basis,
wanneer de agenda daar aanleiding toe
geeft.
Met de geschillen rondom Glaslokaal en
de voordracht voor een lid van de Raad
van Toezicht was het ook voor de GMR
intern een enerverend jaar.

Kwaliteitszorg
De GMR stemde in met het DHS 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 vorm te geven.
De nieuwe werkwijze van de Onderwijsinspectie, waarbij het schoolbestuur het eerste aanspreekpunt is,
wordt aangegrepen om te zien of de scholen een goede invulling geven aan de hoofdlijnen van het kader.
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 leerkracht, een
interne begeleideider en een (adjunct-)directeur. De auditoren delen hun ervaringen met elkaar en met
anderen. Daarnaast blijven natuurlijk ook de bovenschoolse directeuren met de schooldirecteuren in
gesprek over de onderwijskwaliteit.
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De wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan
van medezeggenschapsraden (MR-en) van scholen in het primair
en voortgezet onderwijs in Nederland. De wet is in werking
getreden op 1 januari 2007. Wanneer meer dan één school onder
hetzelfde bevoegd gezag valt, dan is er naast de MR per school
ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor
bovenschoolse zaken.

Samenstelling GMR in 2019
Naam
Oudergeleding

School/bestuurskantoor

S(B)O

Lid sinds/tot

Benito Boer, voorzitter

Galvanischool

Erdal Büke

Inspecteur De Vriesschool

Eduard Mulder, vice-voorzitter

Valkenbosschool

Augustus 2013 / augustus 2019

Fonda Sahla

Het Galjoen

December 2013 / januari 2019

Henk-Frits Verkerk

Het Volle Leven

Augustus 2015 / augustus 2019

Hamid Astitou

De Kameleon

Augustus 2017

Tina van Wouw, vice-voorzitter

Anne Frankschool

Augustus 2018

Thomas Klompmaker

Inspecteur De Vriesschool

+

Augustus 2019

Manish Dixit

Eerste Nederlandse Buitenschool

+

Augustus 2019

Rolien Blanken

Galvanischool

Augustus 2019

Cilly van Alphen

Het Volle Leven

Augustus 2019 / september 2019

Laila Hajjaoui - Nyabi

De Kameleon

Augustus 2019 / augustus 2019

Ihsane Hajjaoui

Van Ostadeschool

Augustus 2015

Şahiner Pekdemir, vice-voorzitter

Van Ostadeschool

Augustus 2015

Willem van Gemmert

Inspecteur De Vriesschool

Zohra Moudian

De Notenkraker

Cathy Goose

De Piramide

Vincent Heugen

Bestuurskantoor

Augustus 2018

Frank Koole

Zuidwalschool

Augustus 2019

Yorko Langerak

De Kameleon

Augustus 2019 / oktober 2019

Januari 2012
+

Januari 2012 / augustus 2019

Personeelsgeleding

+

Augustus 2015

Augustus 2018
+

Augustus 2018

Financieel overzicht GMR
Al jarenlang heeft de GMR de beschikking over een budget van € 16.000. Daarvoor dient de GMR elk jaar
opnieuw een begroting in met vaste posten als opleiding, cursussen, abonnementen en representatie.
Ook in 2019 bleef de GMR met een totaal aan uitgaven van € 7.326 ruim binnen zijn begroting.

