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GMR Jaarverslag 2020
Tijdens de Eendaagse
bijeenkomst van de
GMR in maart 2020
verdiepte de GMR
zich met het College
van Bestuur in het
onderwerp Lerarentekort aan de hand
van de theorie van
scenariovorming.

Corona en lerarentekort bepalend voor
GMR-agenda in 2020
Ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ontliep er
niet aan het lerarentekort en de gevolgen van de coronacrisis voor het
onderwijs en de organisatie bovenaan zijn agenda te plaatsen.
Daarnaast stonden er natuurlijk ook andere punten op de kaart. De adviesaanvragen, instemmingsverzoeken en overige gespreksonderwerpen staan
vermeld in het overzicht op pagina 2. Bij het Noodplan lerarentekort, de
Coronacrisis en twee andere onderwerpen wordt kort stilgestaan. Ook is er
aandacht voor de samenwerking en de samenstelling van de GMR.

GMR samenwerking
Na de Eendaagse bijeenkomst in maart 2020 konden de leden van de
GMR elkaar niet meer fysiek ontmoeten door de coronamaatregelen.
Ook de overleggen met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
verlopen sinds die tijd in Microsoft Teams. De jaarlijkse achterbanavond
met de MR-en schoot er dit jaar bij in. Contact via de gebruikelijke andere
wegen, zoals de website, gesprekken en de Nieuwsflits vond wel plaats.

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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Jaarverslag GMR 2020
Overzicht instemmingsverzoeken, adviesaanvragen en overige gespreksonderwerpen
Onderwerp

Voorstel
ingediend

Besluitvorming
afgerond

Besluit GMR /
stand van zaken

18 februari 2020

1 april 2020

Instemming eerste stap

18 februari 2020

1 april 2020

Bestuursplan HRM

27 februari 2020

4 juni 2020
1 april 2020

Instemming, onder voorwaarden
Instemming
Instemming

Voorstel Anw

10 juni 2020

17 juli 2020

Instemming

Notitie Functiebouwhuis

2 juli 2020

15 oktober 2020

Geen instemming, aanvullende vragen
Instemming

Instemming
Samenwerking DHS Delflanden Passend Onderwijs
Noodplan Lerarentekort

25 november 2020
Notitie Inzet ZZP

2 juli 2020

In oktober ingetrokken

Reglement Werving & Selectie Raad
van Toezicht
Haags Arbeidsvoorwaardenbeleid

Augustus 2020
3 november 2020
18 september 2020

Loopt door in 2021

Handreiking voor bevordering

25 september 2020

MijnSchoolinfo vervanging

18 november 2020

Advies
Bestuursplan Financiën

27 februari 2020

1 april 2020

Positief advies

Uitgangspuntennota

2 september 2020

5 november 2020

Positief advies

Statutenwijziging

3 november 2020

15 oktober 2020

Instemming

In november ingetrokken
Loopt door in 2021

Loopt door in 2021

Overig (niet alle toegezonden informatie en kleinere gespreksonderwerpen zijn genoemd)
Corona
Glaslokaal
Samenstelling Raad van Toezicht
Programma zijinstroom (27 mei 2020)
Onderwijskwaliteit bij De Haagse Scholen
Samenwerking in GMR
GMR-verkiezingen

‘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.
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Noodplan lerarentekort
Met een verwacht lerarentekort van 15% van het totaal aantal
leerkrachten in Den Haag moet er een weg gezocht worden om
deze dreiging zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Daarom
heeft De Haagse Scholen, samen met de andere onderwijsbesturen in Den Haag en gesteund door de gemeente, een
Noodplan lerarentekort Den Haag opgesteld.
Het lerarentekort was het onderwerp van gesprek tijdens de
Eendaagse bijeenkomst van de GMR begin maart 2020, waarbij
ook het College van Bestuur aansloot. De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad stemde, na verder overleg, in met het
Noodplan in de verwachting dat er op schoolniveau, en in overleg met de MR, goede afwegingen gemaakt worden bij de inzet
van de verschillende mogelijkheden. Met het College van
Bestuur sprak de GMR af een vinger aan de pols te houden en
het onderwerp keert dan ook elke overlegvergadering terug op
de agenda.

Samenstelling Raad van Toezicht
Nadat in november 2019 de Geschillencommissie aangegeven
had dat de Raad van Toezicht een voorgedragen kandidaat
voor de Raad van Toezicht, waarvoor de oudergeleding
(OGMR) of de GMR het recht van bindende voordracht heeft,
alleen kan weigeren op grond van een marginale toetsing, leek
de weg vrij voor de toetreding van de kandidaat die de OGMR
voor wilde dragen. Er waren toch nog enkele beren op de weg
en de officiële benoeming door de gemeenteraad liet tot juli
2020 op zich wachten.
Intussen wordt er gesproken over een statutenwijziging en een
Reglement werving en selectie voor de Raad van Toezicht. De
invulling van de nieuwe vacatures dreigt daarmee opnieuw een
langlopend traject te worden.

Coronacrisis
De hierboven genoemde Eendaagse in maart was de laatste
keer dat de GMR en het College van Bestuur in levenden lijve
met elkaar optrokken. Vlak daarna gingen de scholen dicht en
moest iedereen zoveel mogelijk thuiswerken. De coronacrisis
en alles wat daarmee samenhangt, is sindsdien een vast item
tijdens de GMR-vergaderingen.
Zeker in het begin viel het niet altijd mee voor de raad om de
ontwikkelingen rondom corona te volgen. Er werden snel veel
stappen genomen. Het overleg tussen het College van Bestuur
en de GMR over dit onderwerp kreeg na deze hectische beginperiode vorm. De GMR sprak zijn waardering uit voor de ICTafdeling van De Haagse Scholen, die in korte tijd alle leerlingen
wist aan te sluiten op Micorsoft Teams. Nog altijd signaleert de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de vragen en
zorgen die er leven bij ouders en medewerkers en spreekt hierover met het College van Bestuur.

Locatie
Eendaagse:
‘De Bierkluis’

De samenwerking met
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 een
periode van minimaal tien jaar veilig te
stellen. De Haagse Scholen maakte al
jarenlang naar volle tevredenheid
gebruik van de diensten van Glaslokaal. Glaslokaal gaf echter bij het
aflopen van de contracttermijn aan de
dienstverlening alleen te willen voortzetten in een constructie waarbij De
Haagse Scholen en andere grote
onderwijsinstellingen samen optrekken
in de Raad van Inbesteders.
De GMR plaatste vraagtekens bij
zowel de voorgestelde opzet, als bij de
aanname dat Glaslokaal de vereiste
internetdiensten in het komende
decennium zal kunnen blijven leveren.
Ook de financiële en juridische risico’s
baarden 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. Het onderwerp
werd aan de Geschillencommissie
voorgelegd. Met zijn uitspraak op 19
december 2019 verleende deze het
College van Bestuur toestemming om
het besluit tot samenwerking met Glaslokaal te nemen.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bleef risico’s zien en heeft
tegen deze uitspraak beroep ingesteld
bij de Ondernemingskamer. Nadat
eerder de Geschillencommissie het
College van Bestuur al in het gelijk
gesteld had, bleek ook de Ondernemingskamer niet overtuigd van de
argumenten van de GMR.
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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 2020
Naam
Oudergeleding

School/bestuurskantoor

S(B)O

Lid sinds/tot

Benito Boer, voorzitter

Galvanischool

Januari 2012

Hamid Astitou

De Kameleon

Augustus 2017 / augustus 2020

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

Marjonne Maan

Bohemen Kijkduin

Augustus 2020

Karima Sanhaji

OBS Houtwijk

Augustus 2020

Esther Verheijen

Het Volle Leven

Augustus 2020

Ihsane Hajjaoui

Van Ostadeschool

Augustus 2015

Şahiner Pekdemir, vice-voorzitter

Van Ostadeschool

Augustus 2015

Willem van Gemmert

Inspecteur De Vriesschool

Zohra Moudian

Maria Montessorischool

Cathy Goose

De Piramide

Vincent Heugen

Bestuurskantoor

Augustus 2018 / augustus 2020

Frank Koole

Zuidwalschool

Augustus 2019

Jikke Slijkhuis

Het Volle Leven

Augustus 2020

Arnold Zadelberg

Bestuurskantoor

Augustus 2020

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 2020 bleef de GMR met een totaal aan uitgaven van € 5.713 ruim binnen zijn begroting. De kosten
van ruim € 5.000 voor de juridische bijstand van de GMR werden door het College van Bestuur gedragen.

