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Nieuwsflits 

En verder ... 

• heeft Imke Bouts uit de Personeelsgeleding een baan geaccepteerd 

op een school van een bestuur in het zuiden des lands. Daarom 

heeft zij de GMR verlaten. 

• heeft Fatiha el Ghabzouri wegens privéomstandigheden haar zetel in 

de oudergeleding moeten opgeven. 

• blijft het Lerarentekort een belangrijk onderwerp van gesprek. 

• hebben een lid uit de oudergeleding en een lid uit de personeels-

geleding gesproken met de Onderwijsinspectie in het kader van het 

reguliere onderzoek naar De Haagse Scholen. 

• heeft een GMR-delegatie gesproken met de Raad van Toezicht. 

Wat denk jij? 

Ook in deze Nieuwsflits schenken we aandacht aan de uiteenlopende 

zaken die de GMR de afgelopen tijd besproken heeft. Wat vind jij van de 

richting die de GMR kiest? Herken je je in de afwegingen die de GMR 

maakt? Of mis je juist bepaalde invalshoeken?  

Wanneer de onderwerpen die op de GMR-agenda staan jouw belang-

stelling hebben, dan ben je wellicht een van de nieuwe leden waarnaar 

we op zoek zijn? 

Op de laatste pagina van deze Nieuwsflits tref je meer informatie aan 

over het lidmaatschap van de GMR. 

Parkeervergunning, reiskosten en fietsplan 

Voor wie het nog niet gehoord heeft: de gemeente Den Haag heeft het 

vergunningenbeleid voor parkeren verruimd: het is sinds kort mogelijk 

voor de school om een parkeervergunning per fte aan te vragen.  

In dit kader past ook het antwoord op de vraag - die we van verschillende 

MR-en ontvingen - of de reiskostenvergoeding verhoogd kan worden. De 

vrees van deze MR-en is dat de hoge benzineprijs de spreekwoordelijke 

druppel kan zijn voor een collega om een werkkring dichter bij huis te 

zoeken. Het College van Bestuur gaf aan de zorgen te delen en zei ook 

dat er onderhandelingen lopen over de nieuwe cao. Daarbij komt het aan 

de orde! Een regeling met de schoolbesturen in Den Haag blijkt niet haal-

baar. Gelukkig heeft de landelijke accijnsverlaging al enige verlichting  

gebracht.  

Overigens heeft de GMR ook gewezen op het fietsplan en de mogelijk-

heid om dat bedrag te verhogen om zo meer collega’s te bewegen met de 

(elektrische) fiets te komen. 
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Tip aan MR:  

Bespreek doelen, 

middelen en 

mensen in 

samenhang 

Hiernaast staat aangegeven 

dat de GMR het Bestuurs-

plan besproken heeft. Dat is 

een document waarin de 

ambities genoemd worden 

en er meteen een koppeling 

gemaakt wordt met het 

financiële en het personele 

plaatje.  

De beoogde doelen zijn de 

eerste stap. Vervolgens 

bepalen middelen en 

mensen wat haalbaar is. 

Door het bespreken in 

samenhang worden de 

keuzes en de mogelijkheden 

duidelijk.  

 

Op de agenda  

• Op 13 mei a.s. buigt de GMR zich met René Peeters (lid College van Bestuur 

a.i.) en enkele medewerkers van het Bestuurskantoor over Passend Onder-

wijs en de zorgstructuur rondom de scholen.  

• De GMR komt op 16 mei a.s. bijeen voor een Interne Vergadering. Er staat 

voor 30 mei a.s. een overlegvergadering gepland. 

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

Daarmee maken we de medezeggenschap beter. 

Bestuursplan 

Het Bestuursplan is een document waarin het bestuur ‘zo goed 
mogelijk aangeeft wat de verwachtingen zijn voor de komende  
jaren, zowel inhoudelijk voor het onderwijs als ook bedrijfsmatig en 
financieel’. Aangezien de GMR adviesbevoegdheid heeft over de 
hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid en de personeels-
geleding instemmingsbevoegdheid over het Bestuursformatieplan, 
bespreekt de raad het Bestuursplan elk jaar opnieuw uitgebreid. 

In dat kader stond de GMR in het overleg met Wiely Hendricks 
(voorzitter van het College van Bestuur) onder andere stil bij       
de mogelijke afroming van bovenmatige financiële reserves op 
scholen. Hendricks gaf aan dat deze scholen deze gelden kunnen 
reserveren bijv. voor het NPO-programma of verduurzaming van 
het schoolgebouw. Mocht er dan nog steeds sprake zijn van een 
te hoge financiële reserve, dan kan deze (gedeeltelijk) afgeroomd 
worden. Daarvan worden dan investeringen gedaan op boven-
schools niveau in projecten die de onderwijskwaliteit in brede zin 
verbeteren. Als voorbeeld noemde de voorzitter van het College 
van Bestuur extra investeringen in zij-instroomtrajecten, waardoor 
De Haagse Scholen verwacht meer goede medewerkers aan zich 
te binden. Het is immers niet de bedoeling dat onderwijsgeld op de 
plank blijft liggen. Dat beaamde de GMR. Over het onderwerp 
wordt in een later stadium verder gesproken. 

Voor enkele bredere thema’s, die in het Bestuursplan behandeld 
worden, heeft de GMR in het verleden vaker aandacht gevraagd. 
Ook in de toekomst zal daarbij stilgestaan worden. Het gaat dan 
bijv. over ‘scholen in the lead’. Is dat in alle gevallen de beste   
benadering? En welke thema’s lenen zich meer voor een boven-
schoolse aanpak? Ook Passend Onderwijs en de zorgstructuur 
rondom onze scholen is een van die onderwerpen. Daar wijdt de 
GMR zijn Eendaagse bijeenkomst op 13 mei a.s. aan. 

De GMR concludeerde dat het Bestuursplan helder is en dat de 
doelen en ambities steeds beter worden benoemd en uitgewerkt. 
De personeelsgeleding stemde in met het Bestuursformatieplan. 
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We zijn allemaal medewerkers        

van De Haagse Scholen 

Dat uitgangspunt vormde de rode draad voor 

de leden van de personeelsgelding van de 

GMR (PGMR) bij de bespreking van het voor-

stel inschaling adjunct-directeuren. Wanneer 

een adjunct-directeur bepaalde verantwoorde-

lijkheden en taken opgedragen krijgt, mag het 

niet uitmaken of hij/zij op school X of Y werk-

zaam is. Mocht de school niet over voldoende 

financiële middelen beschikken, dan moeten  

er bij de bespreking van het taakbeleid en het 

formatieplan andere keuzes gemaakt worden. 

Dat geldt natuurlijk ook voor andere functies. 

De GMR vroeg in het kader van dit voorstel ook 

aandacht voor de extra inzet die, juist in deze 

tijden van covid en lerarentekort, gevraagd 

wordt van lerarenondersteuners en onderwijs-

assistenten. Weliswaar biedt de Regeling     

beloningsdifferentiatie mogelijkheden, maar 

dan is het afhankelijk van de attentheid van   

de schooldirecteur en de assertiviteit van de 

medewerker om hierover het gesprek met de 

directeur aan te gaan, of er een extra beloning 

volgt en hoe deze er dan uit ziet. De PGMR 

vroeg een overzicht met verschillende criteria  

(als dit, dan dat), zodat er een leidraad ligt om 

het gesprek te voeren.  

 

De GMR wil, samen met het College van Bestuur, de 

medezeggenschapsraden op de scholen, de medewerkers én de 

ouders en de kinderen, werken aan de kwaliteit van het onderwijs.  

En doet dat met een constructief kritische houding.  

Passend onderwijs                

en zorgstructuur  

Het tekort aan personeel in het onderwijs,  

maar ook in de zorg eromheen, brengt grote 

uitdagingen met zich mee, juist voor de meest 

kwetsbare leerlingen. De GMR sprak hierover 

de afgelopen vergaderingen met het College 

van Bestuur en zal daarbij uitgebreid stilstaan 

tijdens zijn Eendaagse 13 mei a.s. 

Kleine Scholen 

De Haagse Scholen (DHS) kent een aantal kleine 

scholen. Deze hebben minder dan 200 leerlingen. 

Kleine scholen zijn meer kwetsbaar dan grotere   

scholen in financiële, personele en kwalitatieve zin. 

Mede gezien het lerarentekort leeft breed bij DHS de 

wens om het bestaande beleid ten aanzien van kleine 

scholen te actualiseren en te verhelderen. Zo staat 

het verwoord in de notitie die de GMR voorgelegd 

heeft gekregen.  

Voor DHS zijn belangrijke uitgangspunten dat: 

• er kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen 

gegeven wordt; 

• er voldoende, toegankelijk en goed gespreid 

openbaar onderwijs is in de stad; 

• er zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs is voor 

elk kind; 

• de organisatie financieel gezond is. 

Op grond van de uitgangspunten zijn er afwegings-

criteria geformuleerd. De bedoeling van het kleine 

scholen beleid is de scholen een meerjarig toekomst-

perspectief te geven. Dat betekent concreet dat een 

besluit over instandhouding in principe voor vier jaar 

wordt verleend. Er komt zo meer duidelijkheid voor de 

kleine scholen. De GMR gaat zich over het onderwerp 

buigen tijdens zijn komende vergadering. 

Tijdens de GMR Overlegvergadering van 7 april jl. gaf 

Wiely Hendricks (voorzitter College van Bestuur) aan 

dat er een voorgenomen besluit ligt om obs Ypenburg 

te sluiten. De school blijft, hoe het besluit ook uitvalt, 

in ieder geval komend schooljaar nog open. De mede-

zeggenschap vindt op schoolniveau plaats. Ook zal er 

een ouderraadpleging volgen. Zowel leerlingen als 

medewerkers kunnen in geval van sluiting terecht op 

een van onze andere scholen, zei Hendricks. Daarbij 

lijkt De Notenkraker, die in de buurt van obs Ypenburg 

ligt, de meest voor de hand liggende optie.  



19 april 2022 – pagina 4  

 

Nieuwsflits 

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.   

De GMR houdt zich bezig met uiteenlopende     

onderwerpen bezig. De gebouwen bijvoorbeeld,  

en hoe het geld verdeeld wordt over de scholen  

die deel uitmaken van De Haagse Scholen. Ook 

de kwaliteit van het onderwijs, het lerarentekort en 

de realisatie van het Ambitiestatement staan op de 

agenda. En wat dacht je van personeelszaken als 

het bestuursformatieplan, de normjaartaak en   

onderwerpen die voortvloeien uit de cao? Kortom, 

een uitgebreide mix van onderwerpen die van in-

vloed zijn op (het merendeel van) onze scholen 

passeert de revue. Er is vast een thema dat aan-

sluit bij jouw interesse en waarin je je verder wilt 

verdiepen, zodat je als personeelslid of als ouder 

een bijdrage kunt leveren aan het besluitvormings-

proces bij De Haagse Scholen.  

De raad bestaat uit acht personeelsleden en acht 

ouders. Op dit moment zijn zij afkomstig van twaalf 

verschillende scholen en het Bestuurskantoor. Elk 

jaar zijn er leden die stoppen met de GMR. Dat 

kan zijn wegens gewijzigde privé-omstandigheden 

of omdat een kind van school gaat. Elk lid wordt 

gekozen voor een zittingstermijn van drie jaar. Ook 

dat zorgt ervoor dat er elk jaar plekken vrij komen. 

GMR-leden zijn betrokken 

De leden van de GMR zijn betrokken bij de inhoud 

van de onderwerpen die op de agenda staan, maar 

vormen ook een breed samengesteld team en zijn 

betrokken bij elkaar. Wanneer daar een aanleiding 

voor bestaat, vieren zij die graag samen!            

Ditmaal werd een van de leden 60 jaar.  

Voor de start in het nieuwe schooljaar zoekt de 

GMR kandidaten voor zes zetels: 

2x Oudergeleding basisonderwijs 

2x Oudergeleding speciaal onderwijs 

2x Personeelsgeleding basisonderwijs 

De GMR vergadert ± tienmaal per jaar in de 

avonduren. Ook daarnaast vraagt het tijd: in totaal 

moet je rekening houden met 100 uur.  

De leden van de oudergeleding ontvangen een 

vergoeding van € 680. De personeelsleden van 

de GMR krijgen 100 uur per jaar. 

Wanneer je zitting wilt nemen of meer wilt weten, 

kijk dan op onze website. Of stuur een mailtje 

naar GMR@dehaagsescholen.nl, dan nemen    

we contact met je op. Een van de zittende leden  

benaderen kan natuurlijk ook. We horen graag 

van je! 

Twee leden uit de huidige GMR trokken zich terug 

wegens gewijzigde omstandigheden. Van een 

OGMR-lid gaat het kind van school. Een lid stopt 

omdat zijn periode afloopt en twee leden stellen 

zich herkiesbaar. 

De GMR zoekt nieuwe leden 
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