
                                                                                                     

                                                                                                       

 

De Haagse Scholen Stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs  

 

Post-/retouradres Bezoekadres Telefoon 070 - 306 52 00 KvK Haaglanden 27308764 

Postbus 61454 Johanna Westerdijkplein 1 info@dehaagsescholen.nl Btw NL818.769.488.B01 

2506 AL Den Haag 2521 EN Den Haag www.dehaagsescholen.nl IBAN NL73 INGB 0650 2478 09 

 

 

Geachte leden van het College van Bestuur, 

 

Op donderdag 4 november jl. kwam de personeelsgeleding van de GMR bijeen in een extra 

vergadering om zich te buigen over het voorstel Arbeidsmarkttoelage, waarover de GMR 

sinds eind september met u in gesprek is. Het betreft hierbij de uitwerking binnen De Haagse 

Scholen van de regeling die uiteindelijk op 25 oktober 2021 in de Staatscourant is 

gepubliceerd.  

 

Na de officiële publicatie heeft de PGMR beide door u aangegeven opties in een peiling 

voorgelegd aan de PMR-en van de 34 scholen. De reacties van de MR-en van de 22 scholen 

die de peiling ingevuld hebben, lieten een ruime voorkeur voor het gemiddeld toelage-

percentage zien. Zeventien PMR-en gaven aan voor deze mogelijkheid te zijn en lieten 

weten dat de eerlijke verdeling en de onderlinge solidariteit hierbij doorslaggevend waren. 

Vier PMR-en zagen liever een toelagepercentage per vestiging en één PMR maakte geen 

keuze. Mede op grond hiervan heeft de PGMR besloten in te stemmen met het voorstel van 

een gemiddeld percentage voor alle betrokken vestigingen die voor de arbeidsmarkttoelage 

in aanmerking komen.  

 

De PGMR heeft u eerder gevraagd of uw voorstel om de toelage toe te kennen aan alle 

medewerkers van De Kleine Keizer en De Strandwacht in lijn is met de strekking van de 

regeling. Daarop is dit door u gecheckt bij de support desk van het Nationaal Programma 

Onderwijs en het bleek geen probleem te zijn om het op deze wijze in te richten. 

Onderscheid maken tussen de medewerkers van beide scholen heeft op gronden van goed 

werkgeverschap en omdat het dezelfde groep leerlingen betreft ook niet de voorkeur van de 

personeelsgeleding. De PGMR waardeert het dat dit punt zorgvuldig uitgezocht is en heeft 

op basis van de aanvullende informatie besloten ook met dit voorstel in te stemmen.  

  

.  

Aan de leden 

College van Bestuur 

De Haagse Scholen 

     

BETREFT DATUM CONTACTPERSOON BRIEFKENMERK 

Arbeidsmarkttoelage 8 november 2021 Marianne Gommans  



 

De GMR vertrouwt erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de GMR 

 

 

 

Esther Verheijen 

(voorzitter) 


