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Beste leden van het College van Bestuur,
Tijdens de overlegvergadering van 28 juni jl. gaf de GMR aan geen verdere vragen te
hebben bij de Uitgangspuntennota Planning & Control 2023 e.v. De punten waarvoor de
GMR in zijn brief van 23 juni 2022 aandacht vroeg, zijn door uw brief van 27 juni 2022 in
voldoende mate geadresseerd.
De GMR wil als eerste opmerken dat de Uitgangspuntennota in technische zin goed in elkaar
steekt. Het verdeelmodel is helder en het control-deel is goed in orde. Echter dat zijn zaken
waarvoor in eerste plaats de Raad van Toezicht aan zet is. De GMR wil zich juist focussen
op het beleidsrijk begroten, want dat is bij uitstek het onderdeel waarbij de GMR - als
behartiger van de belangen van personeel, ouders/verzorgers en leerlingen - goed invulling
kan geven aan zijn adviesrol.
Hoe geven de scholen uitwerking aan de beleidsopdrachten van het bestuur? Hoe verbinden
de scholen de ambities aan beleid en begroting? Daarvan ziet de GMR graag een bestuursbrede uitwerking in de nabije toekomst, zodat de GMR zich daarover een beeld kan vormen.
Zo is het bijv. voor elke school op zichzelf een prima keuze zich te specialiseren in
gedragsproblematiek, maar daardoor kan De Haagse Scholen bestuursbreed wel tekort
schieten, omdat andere problematiek geen plek vindt op een van onze scholen. Het
antwoord dat steeds gegeven wordt, namelijk dat de keuzes voor de uitwerking van de
ambities en het bestuursbrede beleid op schoolniveau ligt, doet hieraan geen recht. De GMR
ziet daarom graag een ‘optelsom’ van de beleidskeuzes op schoolniveau, omdat daar de
verantwoordelijkheid voor het bestuur ligt en daarvan afgeleid de adviesbevoegdheid van de
GMR. Ook voor de Onderwijsinspectie geldt dat er steeds meer focus ligt op het
bestuursniveau.
In de Uitgangspuntennota op p. 8 staat hierover een opmerking:
PM aanvulling toevoegen nav beleidsrijk begroten volgt – zie ook
inspectiebevindingen bestuurlijk onderzoek.
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Voordat de GMR advies uitbrengt over de Uitgangspuntennota wil de raad deze ‘aanvulling’
afwachten, omdat het hierbij juist gaat over datgene waaraan de GMR verdere invulling wil
geven ten aanzien van zijn adviesbevoegdheid. De GMR treedt hierover graag met u in
overleg na de zomervakantie. Dan beschikt de GMR ook over het verslag van de Inspectie
waarnaar in de bovenstaande opmerking verwezen wordt.
De GMR vertrouwt erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en ziet uit naar het
overleg over ‘beleidsrijk begroten’ in het komende schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR

Esther Verheijen
(voorzitter)

