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Nieuwsflits 

En verder ... 
• heeft de GMR tijdens de Overlegvergadering van 1 november jl.  

kennisgemaakt met René Peeters, die Cobi van Beek vervangt als 

lid van het College van Bestuur tijdens haar herstelproces. 

• verzorgde Theo Kosterink een presentatie over het lerarentekort en 

stond de GMR uitgebreid hierbij stil. Dat onderwerp blijft terugkomen 

op de agenda. 

• droeg de GMR twee nieuwe leden voor voor de Raad van Toezicht. 

De Gemeenteraad benoemt de leden van de Raad van Toezicht.  

• stemde de PGMR in juni in met het voorstel verdeling D12/D13 -  

scholen. Dit hangt samen met de inschaling van de directeuren.  

• ging de personeelsgeleding van de GMR in juli akkoord met de     

notitie bevordering leerkracht. 

• wil de GMR terugkomen op de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026 

in het voorstel schoolvakanties, omdat in de huidige opzet de periode 

tussen mei- en zomervakantie relatief lang is. 

Benito Boer neemt afscheid  

Esther Verheijen nieuwe voorzitter GMR 

Benito Boer trad tijdens de laatste vergadering van het schooljaar 2020-

2021 terug als voorzitter van de GMR. Hij trok jarenlang met veel energie 

de kar. Zijn inzet en betrokkenheid werden geroemd tijdens de afscheids-

bijeenkomst.  

Esther Verheijen volgt Benito Boer op als voorzitter van de GMR. Zij is 

sinds augustus 2020 lid van de GMR en heeft daarvoor jarenlang zitting 

gehad in de MR van Het Volle Leven, waarvan ze ook voorzitter was. 

Verder maken Arnold Zadelberg en Tina van Wouw deel uit van het     

Dagelijks Bestuur van de GMR.  

De volledige samenstelling van de GMR staat op p. 3. 

Uitgangspuntennota Planning & Control 

Elk jaar opnieuw buigt de GMR zich over de Uitgangspuntennota. De  

Uitgangspuntennota bevat de richtlijnen, kaders en planning voor de  

aanstaande P&C-cyclus 2022 en verder. Er staan ook voorstellen in voor 

de verdeling van lumpsummiddelen en de daarbij behorende herverdeel-

percentages.   

De GMR gaf als advies de koppeling tussen de doelen en middelen     

duidelijker tot uitdrukking te laten komen in de Uitgangspuntennota.  

Daarover vindt binnenkort een vervolgsessie plaats. Verder vond de GMR 

de Uitgangspuntennota er goed uitzien.  

Benito Boer 

mailto:gmr@dehaagsescholen.nl
https://www.dehaagsescholen.nl/medezeggenschap/
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Tip aan MR:  

Maak gebruik van 

de mogelijkheid je 

te laten scholen 

Zoals je op de foto verderop 

kunt zien, heeft de GMR 

gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid zich te laten 

scholen. Ook teambuilding is 

voor de GMR, waar de leden 

van de beide geledingen van 

verschillende van onze 

scholen afkomstig zijn, van 

groot belang.  

Ook individuele (G)MR-

leden kunnen een cursus 

volgen om kennis en 

vaardigheden te vergroten.  

Een goede gelegenheid tot 

bijscholing vormt het WMS-

congres op woensdag 24 

november a.s., dat ook 

digitaal bijgewoond kan 

worden.      

Op de agenda  

• Monitor Kwaliteitszorg 

• NPO 

• BAC schooldirecteuren 

• Lerarentekort 

• Passend onderwijs / kansengelijkheid 

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

Daarmee maken we de medezeggenschap beter. 

NPO Bovenschools programma 

Alle MR-en hebben op schoolniveau afspraken gemaakt over de 

inzet van de NPO-gelden op de eigen school en er daarbij ook 

mee ingestemd om een gedeelte van het geld te besteden aan 

een bovenschools programma.   

Dat NPO Bovenschools programma ligt bij de GMR op tafel. Het 

voorstel van het College van Bestuur is de € 518.000 te besteden 

aan het ondersteunen van activiteiten met en tussen scholen,   

gericht op professionalisering, verbetercultuur en evidence-

informed werken. Meer specifiek gaat het dan om: 

• Versterken van bestaande leernetwerken (Jonge kind,     

Gedrag, IB/PYP, IB-netwerk, Bewegend leren). 

• Identificeren nieuwe thema’s en starten leernetwerken of 

broedplaatsen. 

• Verdiepen en verbreden Steam-onderwijs (Science,      

Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 

• Vergroten bereik en impact van de Innovatievonk-scholen 

door delen opbrengsten en proces door fysieke en digitale 

vormen van kennisdeling. 

• Data-geïnformeerd werken van scholen ondersteunen door 

analyses van tussentoetsen in relatie tot de schoolambitie 

en de vertaling naar het handelen in de klas. 

• Vraaggerichte ondersteuning van scholen over personeel, 

financiën en onderwijsontwikkeling en bij plan- en verant-

woording. 

De GMR werkgroep Onderwijs heeft gevraagd om een verdere 
uitwerking en concretisering van het voorstel. Het zal vervolgens 
geagendeerd worden voor de komende Interne Vergadering van 
30 november a.s. 

https://www.infowms.nl/actueel/inschrijving-15e-wms-congres-nu-geopend-aangepast-aan-huidig-geldende-coronaregels
https://www.infowms.nl/actueel/inschrijving-15e-wms-congres-nu-geopend-aangepast-aan-huidig-geldende-coronaregels
https://www.infowms.nl/actueel/inschrijving-15e-wms-congres-nu-geopend-aangepast-aan-huidig-geldende-coronaregels
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Naam School/bestuurskantoor S(B)O Lid sinds/tot 

Oudergeleding       

Tina van Wouw, vice-voorzitter Anne Frankschool   Augustus 2018 

Thomas Klompmaker Inspecteur De Vriesschool + Augustus 2019 

Manish Dixit Eerste Nederlandse Buitenschool + Augustus 2019 

Marjonne Maan Bohemen Kijkduin   Augustus 2020 

Esther Verheijen, voorzitter Het Volle Leven   Augustus 2020 

Fatiha el Ghabzouri Prins Willem Alexanderschool  Augustus 2021 

Klazine de Bas-Verdonschot Bohemen Kijkduin  Augustus 2021 

Fariz Rahman AMG Schmidtschool  Augustus 2021 

Personeelsgeleding       

Willem van Gemmert Inspecteur De Vriesschool + Augustus 2015 

Zohra Moudian Maria Montessorischool   Augustus 2018 

Cathy Goose De Piramide + Augustus 2018 

Frank Koole Zuidwalschool   Augustus 2019 

Jikke Slijkhuis Het Volle Leven   Augustus 2020 

Arnold Zadelberg, vice-voorzitter Bestuurskantoor  Augustus 2020 

Imke Bouts PC Hooftschool  Augustus 2021 

Yvonne Knoester Anne Frankschool   Augustus 2021 

De GMR tijdens een teambuildingsactiviteit bij de Eendaagse bijeenkomst op het Scheveningse strand.                          

De nieuwe voorzitter, Esther Verheijen, staat vierde van links. 
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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.   

Arbeidsmarkttoelage 

Het ministerie van OCW heeft besloten een 

arbeidsmarkttoelage te verstrekken aan de  

medewerkers van scholen met een uitdagende 

leerlingpopulatie. De regeling geldt voor de 

schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Bij De 

Haagse Scholen zijn er 34 locaties die hiervoor 

in aanmerking komen. 

De personeelsgeleding van de GMR (PGMR) 

kreeg door het College van Bestuur de vraag 

voorgelegd om te kiezen uit twee opties. De 

eerste mogelijkheid was het volgen van het 

toelagepercentage per vestiging. De tweede 

betrof een gemiddeld toelagepercentage voor 

alle betrokken vestigingen.  

 

De PGMR heeft beide opties aan de PMR-en van de 

34 scholen in een peiling voorgelegd. De reacties van 

de MR-en van de 22 scholen die de peiling ingevuld 

hebben, lieten een ruime voorkeur zien voor de optie 

van het gemiddeld toelagepercentage. Zeventien 

PMR-en gaven aan voor deze mogelijkheid te zijn   

en lieten weten dat de eerlijke verdeling en de onder-

linge solidariteit hierbij doorslaggevend waren. Vier 

PMR-en zagen liever een toelagepercentage per  

vestiging en één PMR maakte geen keuze.  

De keuze van de personeelsgeleding van de GMR   

is gevallen op een gemiddeld percentage voor alle 

betrokken vestigingen die voor een arbeidsmarkt-

toelage in aanmerking komen.  

De brief van de GMR aan het College van Bestuur 
over het besluit staat intussen op de GMR-website. 

mailto:gmr@dehaagsescholen.nl

