Den Haag, augustus 2022

Beste ouder en/of verzorger,
Mijn naam is Esther Verheijen en ik ben voorzitter van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van
De Haagse Scholen. Zelf zit ik als ouder in de GMR. Twee
van onze drie kinderen zitten op obs Het Volle Leven in
Scheveningen. De oudste volgt intussen onderwijs op het
voortgezet onderwijs.
Ik heb het altijd heel leuk gevonden nauw betrokken te zijn bij de school van onze kinderen.
Meepraten en -denken over de inhoud van het onderwijs heb ik jaren gedaan in de MR van
Het Volle Leven. Sinds het schooljaar 2020-2021 zit ik in de GMR. Daar behandelen we zaken
op bovenschools niveau. Op deze manier wil ik niet alleen voor onze school mijn steentje
bijdragen, maar voor alle scholen en kinderen van De Haagse Scholen.
Mede door mijn enthousiasme hoop ik de komende jaren nog meer ouders te betrekken bij
De Haagse Scholen. Het lijkt me heel waardevol om de expertise binnen De Haagse Scholen
verder te delen. Voor dit schooljaar zijn we als GMR echter nog niet compleet. We zijn op
zoek naar drie ouders die ons team komen versterken. Ik vind het heel belangrijk dat de
GMR voltallig is, vandaar via deze weg mijn vraag: “Wie heeft zin en tijd om de GMR te
komen versterken?” We zijn op zoek naar twee ouders uit het ‘regulier’ basisonderwijs en
één ouder uit het ’speciaal’ onderwijs.
De GMR bestaat uit zestien leden, te weten acht ouders en acht personeelsleden. Wij
vertegenwoordigen samen de ruim 14.500 leerlingen en 2.000 medewerkers van De Haagse
Scholen. De reden om bij de GMR te komen kan voor eenieder verschillend zijn. De GMR
houdt zich met veel verschillende onderwerpen bezig. We werken met werkgroepen
(onderwijs, financiën, personeel en communicatie&ICT). GMR-leden hebben op regelmatige
basis contact met medewerkers van het bestuurskantoor. Zo houden we de lijntjes kort en
werken we op een proactieve manier samen aan het beleid. De vergaderingen vinden altijd
’s avonds plaats. Elke overlegvergadering met het College van Bestuur wordt voorafgegaan
door een interne GMR-vergadering.
Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op via tel. 06-3165 9837 of stuur me
een e-mail via gmr@dehaagsescholen.nl.
Wil je eerst meer informatie over de GMR? Kijk dan op onze website
(dehaagsescholen.nl/medezeggenschapsraad).
Veel dank voor je tijd!
Met vriendelijke groet,
Esther Verheijen

