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Nieuwsflits 

En verder ... 

• ontving de GMR ter informatie een overzicht van de klachten bij De 

Haagse Scholen. 

• stond oud OGMR-lid Fonda Sahla op plek 27 van de lijst voor de 

Tweede Kamerverkiezingen voor D’66.  

• staat het jaarverslag van de GMR op de website en op JIP (intranet 

voor medewerkers).  

• Op de website vind je ook de notulen, brieven, etc. van de GMR. 

GMR: ‘Podium om talenten te ontdekken       
en te ontwikkelen en een zinvolle bijdrage            
aan de schoolorganisatie te kunnen leveren’* 

GMR zoekt nieuwe leden  

Wil je verder kijken dan je eigen schoolomgeving en heb je belang-

stelling voor het grotere plaatje? Vind je het boeiend je te verdiepen in 

beleid dat voor alle scholen van De Haagse Scholen ontwikkeld wordt? 

Wil je hierover advies uitbrengen aan het College van Bestuur? Sluit je 

dan aan als lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaan er acht vacatures in de 

GMR, die uit zestien personen bestaat. We zijn op zoek naar drie leden 

voor de Oudergeleding en vijf leden voor de Personeelsgeleding.   

Een lid van de OGMR moet de GMR gaan verlaten omdat haar kind 

naar het middelbaar onderwijs gaat. Van twee leden loopt de zittings-

termijn af. Er komen dus drie zetels vrij in de oudergeleding, waarvoor 

alle ouders/verzorgers met een kind op een van onze ‘niet-speciale’   

basisscholen zich verkiesbaar kunnen stellen.  

Voor de vacatures in de PGMR gaat het in vier gevallen om zetels van 

leden waarvan de zittingstermijn afloopt. Een lid moet stoppen, omdat  

zij een nieuwe functie krijgt, die helaas niet gecombineerd kan worden 

met het lidmaatschap van de GMR. Drie zetels die vacant komen in de    

Personeelsgeleding zijn gereserveerd zijn voor onze ‘reguliere’ basis-

scholen, twee zetels zijn bestemd voor medewerkers uit het speciaal 

onderwijs.  

Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, zullen er verkiezingen 

plaatsvinden. Ook de GMR-leden waarvan de zittingstermijn afloopt en 

die zich herkiesbaar willen stellen, doen dan mee aan de verkiezingen. 

Zij hebben geen recht op een zetel. 

Voor meer informatie: neem contact op via GMR@dehaagsescholen.nl, 

of kijk op onze website.   

* Frederik Smit, De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs, (Amsterdam, 2017), p. 7 

Vacatures GMR: 8 

 

Oudergeleding: 3 

Alle vacatures voor 

‘regulier’ onderwijs 

 

Personeelsgeleding: 5 

‘regulier’: 3 

‘speciaal’: 2 
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Tip aan MR:  

NPO en SOP   

Voor de twee plannen die 

hiernaast en hieronder 

genoemd worden, het 

Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) en het 

Schoolondersteuningsplan 

(SOP), geldt dat de MR 

betrokken moet worden. 

Voor de besteding van de 

gelden die beschikbaar 

komen uit het NPO heeft de 

MR instemmingsrecht. Voor 

het SOP heeft de MR 

adviesrecht. 

Staan de plannen al op de 

agenda? Is er genoeg tijd 

voor een goede bespreking? 

Kan de MR wezenlijke 

invloed hebben? 

Op de agenda  

• Bestuursplan 

• ICT-beleid  

• Samenstelling Raad van Toezicht 

• Schaalindeling directeuren en bevordering leerkrachten 

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

Daarmee maken we de medezeggenschap beter. 

Corona en de gevolgen bij DHS 

Nog altijd staat de GMR elke vergadering stil bij de gevolgen van 

corona bij De Haagse Scholen. Zo heeft de GMR onlangs vragen 

gesteld aan het College van Bestuur over het aantal klassen dat in 

thuisquarantaine moet gaan en hoe dat verloopt. Ook de geringe 

testbereidheid, waardoor leerlingen langer dan strikt noodzakelijk 

thuisonderwijs moeten ontvangen, werd aan de orde gesteld. 

Verder vestigde de GMR de aandacht op de rol van de mede-

zeggenschap in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Op 

de site van de overheid staat hierover: 

Het is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het 

ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moei-

lijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. In 

de brief [die aan alle scholen gestuurd is] staat hoe het 

proces de komende maanden eruitziet, wat er van de 

scholen wordt verwacht en welke ondersteuning er vanuit 

de overheid wordt geboden om te zorgen dat de huidige 

generatie leerlingen een kansrijke toekomst tegemoet gaat, 

ondanks corona.  

Dit NPO kent een strak tijdschema. De leerlingen moeten voor de 
zomervakantie gescand worden en er moet een aanpak opgesteld 
worden, die afgestemd moet worden met de MR. De vraag van de 
GMR aan het College van Bestuur is hoe De Haagse Scholen  
zorgt dat dit goed begeleid wordt en hoe DHS hierop toe gaat 
zien. Wezenlijke invloed van de MR is belangrijk.   

Passend Onderwijs en kansenongelijkheid 

Passend Onderwijs en kansenongelijkheid zijn twee onderwerpen die veel GMR-leden nauw aan het hart 

liggen, maar waarover niet continu advies- of instemmingsverzoeken voorgelegd worden. Om toch te   

zorgen dat er aandacht blijft voor deze onderwerpen richtte de GMR een werkgroep op. Deze werkgroep 

heeft een gespreksnotitie opgesteld en aan de hand hiervan al tweemaal gesproken met Cobi van Beek, 

lid van het College van Bestuur, en beleidsmedewerkers.  

Op de scholen komt Passend Onderwijs binnenkort ook ter sprake. Elke school moet een nieuw School-

ondersteuningsplan vaststellen, waarin staat hoe de ondersteuning van leerlingen invulling krijgt. 



 

Nieuwsflits 

20 april 2021 – pagina 3  

Instemming Functiebouwhuis  

De Personeelsgeleding gaf 15 oktober 2020 aan niet in te stemmen met het voorstel Functiebouwhuis, 

omdat de leden ervan overtuigd zijn dat er van een startende leerkracht in het SBO/VSO meer gevraagd 

wordt dan van een starter in het regulier onderwijs. In het voorstel worden beiden ingeschaald in L10.  

Na verder overleg kreeg de GMR een aangepast voorstel voorgelegd. Daarin staat dat starters in het  

voortgezet speciaal onderwijs ingeschaald kunnen worden in L11. Ook is toegezegd dat er gesprekken     

zullen volgen over de andere zorgen van de PGMR. Deze staan intussen in de agenda. Op grond van  

deze aanpassing en toezegging stemde de GMR op 25 november 2020 alsnog in met het voorstel. 

Social Schools 

Omdat ‘MijnSchoolinfo’ stopte, moest er snel een alternatief gevonden worden voor deze veelgebruikte 

app voor communicatie met ouders. De GMR gedoogt het gebruik van ‘Social Schools’, terwijl er nog     

gesproken wordt met het College van Bestuur over een veilige en juiste inzet, binnen de kaders zoals die 

eerder ook van toepassing waren op ‘MijnSchoolinfo’. Daarbij is o.a. aandacht voor aspecten van beheer, 

veiligheid en privacy en de keuzevrijheid van ouders om zich aan te sluiten bij deze communicatie-app.  

Statutenwijziging 

De Raad van Toezicht (RvT) nam in een voorstel om 

de statuten van De Haagse Scholen te actualiseren 

een voorstel op om ook de samenstelling van de Raad 

van Toezicht aan te passen.  

De GMR had moeite met dit voorstel. De twee belang-

rijkste bezwaren betroffen:  

• uitbreiding van de RvT met een lid; 

• oud-leden van de GMR kunnen pas na vier jaar 

toetreden tot de RvT. 

De GMR kreeg - in zijn ogen onterecht - het voorstel 

niet voor advisering voorgelegd, maar bracht wel     

ongevraagd advies uit. 

De Raad van Toezicht betoogde dat uitbreiding van  

het ledenaantal nodig was, gezien de toegenomen 

complexiteit. Het interval tussen lidmaatschap van 

GMR en RvT was volgens de RvT wenselijk om te 

voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. De 

GMR is immers betrokken bij de vaststelling van      

beleidsvoorstellen.  

Na een uitgebreide discussie binnen De Haagse  

Scholen en een briefwisseling met de Gemeenteraad, 

besloot de Gemeenteraad, die hierover gaat bij onze 

stichting voor openbaar onderwijs, met de statuten-

wijziging in te stemmen. 

Samenstelling                        

Raad van Toezicht 

Nu de Statutenwijziging is goedgekeurd door 

de Gemeenteraad (zie hiernaast) hoopt de 

GMR dat er snel stappen gezet worden om  

de Raad van Toezicht op volledige sterkte te 

krijgen. Al enige tijd zijn er twee zetels in de 

Raad van Toezicht vacant, waarvoor de GMR 

een bindende voordracht mag doen. Eenmaal 

zijn hiervoor de leden van de oudergeleding 

aan zet. Voor de tweede zetel mag de hele 

GMR een kandidaat voordragen, maar sprak 

de GMR onderling af dat hiervoor de PGMR 

(personeelsgeleding) het voortouw neemt. De 

PGMR wil op zoek gaan naar een kandidaat 

met een HRM-achtergrond; voor de OGMR 

geldt dat de voorkeur uitgaat naar iemand met 

ervaring in en kennis van het onderwijs. 

Voordat de werving gestart kan worden, moet 

er eerst een nieuw reglement Werving en   

Selectie vastgesteld worden en moet er met 

de Raad van Toezicht gesproken worden over 

de profielschets. 

De Raad van Toezicht mag door de statuten-

wijziging ditmaal zelf ook een kandidaat voor-

dragen. 
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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.   

Glaslokaal 

Opnieuw stond Glaslokaal op de agenda van 

de GMR. Ditmaal betrof het een voorstel van 

het College van Bestuur om alsnog toe te    

treden tot de Raad van Inbesteders van de 

stichting Glaslokaal. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat een toetreding tot een prijs-

verlaging van 35% zal leiden ten opzichte van 

de huidige situatie van afnemer. 

Na een uitgebreide bespreking concludeerde  

de GMR dat hij nog altijd beducht is voor de 

mogelijke risico’s die er kunnen ontstaan in de 

bedrijfsvoering van Glaslokaal. De raad wilde 

echter de uitgebreide eerdere discussie niet 

overdoen.    

De GMR stemde in met het voorstel om toe   

te treden tot de Raad van Inbesteders met  

inachtneming van de eerdere waarschuwing 

ten aanzien van de risico’s. Ook gaf de GMR 

aan graag te zien dat de genoemde prestaties 

in beeld worden gebracht zodat de voortgang 

van de inbesteding elke twee jaar besproken 

kan worden en er een gezamenlijke taxatie 

van het risico en eventuele bijsturing kan 

plaatsvinden. Het College van Bestuur ging 

hiermee akkoord. 

De GMR ging in 2019 een geschil aan over 

Glaslokaal met het College van Bestuur. De 

Geschillencommissie stelde het College van 

Bestuur in het gelijk. Ook de Ondernemings-

kamer bleek vorig jaar niet overtuigd van de 

argumenten van de GMR. Daarmee kon De 

Haagse Scholen via een dienstverlengings-

overeenkomst de glasvezelverbinding van 

Glaslokaal afnemen. De toetreding tot de Raad 

van Inbesteders, waar nu sprake van is, gaat 

een stap verder. 

Wil jij meedenken over          

Passend Onderwijs? 

Meld je dan aan om De Haagse Scholen te       

vertegenwoordigen in de Ondersteuningsplanraad 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onder-

wijs Haaglanden (OPR SPPOH). 

De OPR SPPOH vormt het medezeggenschaps-

orgaan van het samenwerkingsverband. Een    

vertegenwoordiging van ouders en medewerkers 

van de aangesloten scholen hebben zitting in de 

raad, die o.a. instemmingsrecht heeft op het      

ondersteuningsplan. In deze raad zijn er zetels 

gereserveerd voor vertegenwoordigers van De 

Haagse Scholen.      

De zetel van De Haagse Scholen voor het        

personeel kent al een tijdje een vacature. Ook 

komt binnenkort de zetel vacant, die gereserveerd 

is voor een ouder van een van onze basisscholen.  

Vind je het belangrijk de ontwikkelingen in         

Passend Onderwijs te volgen? Of ken je iemand 

die daarover mee wil denken? Neem dan contact 

op met gmr@dehaagsescholen.nl, of benader 

rechtstreeks de ambtelijk secretaris van de OPR. 

Op de website van SPPOH tref je meer informatie 

aan.  

mailto:gmr@dehaagsescholen.nl
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