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Beste leden van het College van Bestuur, 
 
In zijn brief van 18 mei jl. heeft de GMR aangegeven graag tijdens de Overlegvergadering 
van a.s. maandag met u verder willen te spreken over de notitie Beleid kleine scholen. 
 
De GMR heeft geïnventariseerd op welke aspecten een verduidelijking wenselijk is: 
 

a) De betrokkenheid van de GMR is onderdeel van het communicatieplan en niet van de 
besluitvorming. De GMR wordt pas in het laatste stadium op de hoogte gesteld van 
de sluiting van een school. Daarbij valt op dat de Raad van Toezicht veel eerder 
wordt geïnformeerd (en ook goedkeuring moet geven). Hoe verhoudt dit zich met de 
GMR bevoegdheden en hoe kan de GMR zijn taak goed uitvoeren als hij pas zo laat 
in het proces betrokken wordt?  

 
De GMR begrijpt uiteraard dat er een verschil is tussen het algemene beleid, waar 
deze notitie over gaat, en een concreet voorbeeld van een sluiting. Maar het lijkt nu 
net de taak van de GMR om bij een sluiting goed na te gaan of wat er in dit stuk staat 
over personeel en ouders ook daadwerkelijk op een goede manier in de praktijk wordt 
gebracht. Vanwege de GMR betrokkenheid bij de totstandkoming van het beleid kan 
de GMR beter dan een MR bekijken of dit in de praktijk ook goed gaat. Daarbij komt  
dat een schoolsluiting grotere gevolgen heeft, ook voor andere scholen in de buurt.  
 
Kortom, zou de GMR niet al eerder in het proces kunnen worden meegenomen? 
 

b) Het communicatieplan gaat pas in werking nadat het stappenplan van besluitvorming 
is doorlopen. Dan volgt ook eventueel de pers. Maar als er veel commotie ontstaat 
over een schoolsluiting dan is de kans groot dat het nieuws al eerder 'op straat ligt' 
met ook de kans dat de pers hier aandacht aan zal besteden. Is er nagedacht over 
hoe in zo'n geval de communicatie verloopt?  
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c) Voor het proces en ook de vraag of ouders tevreden zullen zijn met de gang van zaken 
lijkt het de GMR van wezenlijk belang hoe de ouderraadpleging zal plaatsvinden. Tijdige 
betrokkenheid van en goede communicatie met ouders: het is voor de relatie tussen 
ouders/leerlingen en De Haagse Scholen cruciaal. Als ouders zich niet gehoord voelen of 
op een goede manier betrokken worden, kan dat behoorlijke gevolgen hebben voor 
onder meer de reputatie van De Haagse Scholen. De huidige formulering is vaag en 
onduidelijk. De GMR hoort graag meer concreet wat dit inhoudt.  

 
De bovengenoemde punten zullen in ieder geval a.s. maandag besproken worden. 
Daarnaast zal het overleg in de vergadering wellicht ook aanleiding geven voor verdere 
vragen van de GMR. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de GMR 
 
 
 
Esther Verheijen 
(voorzitter) 


