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Geachte leden van het College van Bestuur,
Ook de afgelopen Interne Vergadering hebben we als GMR weer
geïnventariseerd welke vragen en zorgen er bij ons leven over corona bij De
Haagse Scholen. We hopen door het aankaarten en doorgeven van geluiden
die we als GMR opvangen, bij te dragen aan meer duidelijkheid over wat er
leeft onder ouders en medewerkers.
De vragen/zorgen die hieronder staan, kennen steeds een iets andere
invalshoek, maar ook een grote mate van overlap. We maken ons zorgen om
kwetsbare leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs en constateren dat er
meer behoefte is bij alle betrokkenen aan (duidelijkheid over) kaders en
richtlijnen.

Kwetsbare leerlingen en noodopvang
- Welke kaders zijn er voor noodopvang? Wanneer mogen kwetsbare
kinderen wel/niet naar school? Is een kind dat kwetsbaar is op één DHSschool, ook kwetsbaar op een andere DHS-school?
- In hoeverre zijn de scholen voor sbo/v(s)o open? Hier zijn alle
leerlingen kwetsbaar? Zijn hier landelijke richtlijnen voor? Of heeft DHS
hiervoor zelf kaders aangegeven?
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- Hoe blijven de kwetsbare kinderen goed in beeld?
- Wordt er veel gebruik gemaakt van de noodopvang? De indruk is dat er
vanuit sommige scholen sterk ontmoedigd wordt om hiervan gebruik te
maken.

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

- In de brief van het College van Bestuur aan schooldirecteuren stond
dat als de noodopvang teveel werd, scholen kunnen samenwerken met
de kinderopvang en dat KO-organisaties hebben verklaard hieraan mee
te willen en kunnen werken. In die brief staat tevens dat er subsidie voor
is. Echter, scholen van DHS communiceren nu naar ouders dat de
noodopvang vol is en ouders worden opgeroepen hun kinderen niet
(meer) naar de noodopvang te brengen. Hoe verhoudt zich dat tot
elkaar? In hoeverre komt de samenwerking met de kinderopvang in de
praktijk ook echt tot stand?
- Noodopvang is in sommige gevallen niet meer dan noodopvang, terwijl
er in andere gevallen door een leerkracht met de kinderen gewerkt
wordt. Waarom dit onderscheid? Heeft DHS er zicht op? Zijn er DHSrichtlijnen voor aangegeven?

Onderwijskwaliteit
- Heeft DHS zicht op de kwaliteit van het online onderwijs?
- De GMR ziet veel onderscheid tussen de verschillende scholen.
Sommige klassen ontvangen de hele dag online onderwijs, terwijl het
voor andere leerlingen beperkt blijft tot een halfuur. Zijn er DHS-kaders
hiervoor?
- Is er zicht op de ervaringen van leerkrachten met noodopvang en
online-les?
- In het centrum lijken sommige scholen de leerlingen van groep 8 weer
op school te willen ontvangen? Zijn hier met alle Haagse schoolbesturen
afspraken over? Wordt er één lijn getrokken binnen DHS?
- De reguliere CITO-toets (afnamemoment M8) wordt op sommige
scholen wel afgenomen en op andere scholen niet. Worden de
resultaten meegenomen in de afweging van het schooladvies? Wordt er
voor één lijn gekozen binnen De Haagse Scholen?
- Op internet gaat op dit moment een manifest rond:
https://levehetonderwijs.nl/stop-nu-het-verplichten-van-toetsen/. Hierin
stellen een aantal schoolbesturen dat zij niet langer mee zullen doen
aan verplichte toetsen, waaronder de eindtoets. Dit gaat in tegen
bestaande wetgeving. Bovenaan de lijst staat de naam van een van u
genoemd, namens De Haagse Scholen. Dit roept veel vragen op. Is dit
overlegd met de scholen? Wat is de motivatie achter het tekenen van
het manifest? Wat betekent dit concreet voor de eindtoets van groep 8?
Waarom is de GMR niet ingelicht over deze opmerkelijke stap?
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- Heeft De Haagse Scholen in beeld wat elke school nu doet (online
lesgeven, noodopvang, contact met leerlingen en ouders, etc.)?
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- De scholen zijn ‘in the lead’, maar hebben meer behoefte aan
handvatten en kaders. Zijn er DHS-kaders? Kunnen die breed gedeeld
worden? Ook wanneer er geen DHS-richtlijn is, kan het helpen wanneer
duidelijk is voor alle betrokkenen (directieleden, medewerkers, MRleden, ouders) dat de school hierin zijn eigen afweging maakt.
- Is het gebruik van mondkapjes door medewerkers op alle scholen
toegestaan? Waar en wanneer is het gebruik van mondkapjes door
medewerkers verplicht?
- Welke lessen zijn er geleerd van de eerste lockdown? Wat doen we
ermee?
- Worden de goede ervaringen van een school gedeeld met de andere
scholen?

We willen graag a.s. overlegvergadering met jullie in ieder geval stilstaan bij het
bovenstaande. Natuurlijk stellen we het ook op prijs te horen welke
ontwikkelingen er zijn en hoe het in het algemeen gaat bij De Haagse Scholen
in deze lockdown.
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR

Benito Boer
(voorzitter)

