
 

 

  
 

 

 

 
Aan  
Wiely Hendricks 
Voorzitter College van Bestuur 
De Haagse Scholen 
  
 

 

POST/RETOURADRES 

DHS - Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad 
Postbus 61454 
2506 AL  Den Haag 

 
BEZOEKADRES 

Johanna Westerdijkplein 1 
2521 EN  Den Haag 
 
telefoon 070 - 3065217 
mobiel 06  - 3165 9837 
GMR@dehaagsescholen.nl 
www.dehaagsescholen.nl/ 
medezeggenschap 
 

ONS KENMERK                              UW BRIEF VAN                                  UW KENMERK  DATUM 

- - - 21 JANUARI 2021  

  

BETREFT                                       CONTACTPERSOON                           DOORKIESNUMMER BIJLAGE(N) 

MSI VERVANGING MARIANNE GOMMANS-WELTEN 06 3165 9837 

 
 
 

 
 
Geachte heer Hendricks, 
 
Afgelopen vrijdag heeft er overleg plaatsgevonden tussen leden van de GMR-
werkgroep en een delegatie van het Bestuurskantoor, waaraan u ook zelf 
deelnam. 
  
Tijdens die bijeenkomst zijn vragen gesteld. Deze vragen zijn u per e-mail 
afgelopen maandagmiddag volledigheidshalve nog toegestuurd met een enkele 
aanvulling. De verwachting was dat de GMR de antwoorden zou ontvangen 
voor zijn Interne Vergadering van gisteravond. 
  
Helaas wacht de GMR nog steeds op de antwoorden. Dat betekent ook dat de 
(O)GMR nog geen besluit heeft kunnen nemen. 
  
Intussen heeft de GMR ook vernomen dat er op verscheidene scholen 
berichten naar ouders en medewerkers gestuurd worden dat er al per 1 februari 
a.s. overgestapt wordt op Social Schools. Dat staat haaks op de toezegging die 
u afgelopen vrijdag gedaan heeft, namelijk dat er wel al met de voorbereidingen 
gestart wordt, maar dat de implementatie niet zal plaatsvinden voor 1 maart a.s. 
Ook staat dit haaks op het feit dat er voor het gebruik van Social Schools eerst 
instemming dient te zijn gegeven door de OGMR voordat deze applicatie mag 
worden gebruikt. 
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De inzet van de GMR blijft om er samen en op zorgvuldige wijze uit te komen. 
De GMR verwacht dan ook nog deze week de antwoorden op zijn vragen te 
mogen ontvangen om weer een stap te kunnen zetten in zijn besluitvormings-
proces en is graag bereid om vervolgens op korte termijn opnieuw met u in 
gesprek te gaan over het gebruik van Social Schools door DHS met de ouders. 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens de GMR 

 

 

Benito Boer  
(voorzitter) 


