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Nieuwsflits 

En verder ... 

• wacht de GMR nog op de aangepaste notitie over het Beleid Kleine 

scholen. 

• heeft de GMR een aangepast Managementstatuut ontvangen. 

• gaf de GMR positief advies over het voorstel ‘Inzet bovenschools  

percentage NPO-budget’. 

• was de GMR ook positief over het voorstel ‘Beleidsintensivering met 

behulp van bovenschoolse reserves’ en de daarmee samenhangen-

de ‘Notitie beleid financieel toezicht’. 

• neemt de GMR deel aan de ‘BAC’ (benoemingsadviescommissie) 

voor de vacature lid van het College van Bestuur. 

Twee nieuwe leden in de oudergeleding GMR 

Ook dit jaar hield de GMR verkiezingen. Ditmaal mochten de ouders in de 

MR-en van onze reguliere scholen hun stem uitbrengen. Vijf kandidaten 

stelden zich uiteindelijk verkiesbaar voor de twee vacatures in de GMR in 

de categorie ’oudergeleding reguliere scholen’.   

Anne Smit-Klijnstra en Gloria Haimé-Gadzuric werden gekozen en 

stroomden in tijdens de GMR-overlegvergadering van 18 oktober jl.  

Anne heeft twee zonen in respectievelijk groep 6 en groep 8 van de    

Galvanischool. Zij werkte als beleidsmedewerker ‘kwaliteit’ in het Hoger 

Onderwijs en begeleidt als vrijwilliger groepjes middenbouw-leerlingen die 

extra uitdaging of extra ondersteuning nodig hebben bij lezen en taal. 

Gloria is de trotse ouder van twee leuke meiden van zes en negen jaar op 

OBS Waterland. Zij werkt als handhavingsjurist.  

De drie andere kandidaten - Klaas Jansen (Galvanischool), Irma Nentjes 

(Valkenbosschool) en Nikolaj Nanaj (OBS Benoordenhout) - zouden ook 

een aanwinst voor de GMR geweest zijn. De GMR hoopt dat zij zich    

komend jaar opnieuw kandidaat stellen.  

Nog één vacature: OGMR ’speciaal’  

Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om een ouder met een kind op 

een van onze speciale scholen te vinden voor de gereserveerde zetel in 

de GMR. We hebben de hoop echter nog niet opgegeven. Ben jij of ken 

jij een geschikte vader, moeder of verzorger, dan horen we dat graag! 
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Een nieuw lid in de personeelsgeleding GMR 

Inke Wentink van de AMG Schmidtschool sloot ook aan als nieuw lid. Zij 

trad toe tot de personeelsgeleding van de GMR. Inke werkt sinds drie jaar 

als Intern Begeleider in de kleuterbouw op de Annie M.G. Schmidtschool. 

Daarnaast is Inke gefaciliteerd bij de Algemene Onderwijsbond, waar zij 

voorzitter is van het landelijk sectorbestuur/-raad Primair Onderwijs.  

Anne Smit-Klijnstra 

Gloria Haimé-Gadzuric 

Inke Wentink 
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Tip aan MR:  

Werkverdelingsplan 

Het lijkt misschien vroeg nu 

al aandacht te vragen voor 

het Werkverdelingsplan, 

maar helaas leert de praktijk 

dat dit belangrijke onder-

werp vaak té laat op de 

agenda komt, waardoor het 

niet de aandacht krijgt die 

het verdient.  

Neem het Werkverdelings-

plan alvast op in de MR-

vergaderagenda voor het 

komende halfjaar. 

In het plan staan naast de 

onderlinge taakverdeling en 

de verhouding tussen les-

gevende en andere taken, 

ook de werktijden- en 

pauzeregeling. Ook het 

team heeft bevoegdheden 

bij de vaststelling van het 

werkverdelingsplan.  

Op de agenda  

• Organisatie De Haagse Scholen centraal-decentraal: rapportage van het   

onderzoek en een beleidsvoorstel. 

• ICT-beleid: meer nadruk op ’centraal’ voor beheer, veiligheid, ondersteuning, 

en professionalisering.  

• Beleid Interne communicatie.  

• Aanpassing Managementstatuut. 

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

Daarmee maken we de medezeggenschap beter. 

Lerarentekort en andere personeelszaken 

De GMR volgt de ontwikkelingen rondom het lerarentekort op de 
voet. Daarnaast vroegen ook andere personeelszaken om aan-
dacht : 

• Uitbreiding functiebouwhuis met de functie gedragsweten-

schapper: instemming personeelsgeleding GMR (PGMR). 

• Beloning OOP-ers ‘voor de klas’: er volgt een aangepast 

voorstel. 

• Fietsplan: de PGMR stemde in met een verhoging van het 

bedrag. Dit had de personeelsgeleding eerder aangekaart. 

Rapportage Onderwijsinspectie 

Eind vorig schooljaar bracht de Onderwijsinspectie een rapport uit 

naar aanleiding van het reguliere onderzoek dat zij verricht heeft 

bij De Haagse Scholen. Daarop heeft het Bestuurskantoor een 

plan van aanpak geschreven. Niet alleen de verplichtingen, ook 

alle aanbevelingen hebben hierin een plek gekregen.  

De GMR sprak over het onderwerp met het College van Bestuur 

en twee bovenschoolse directeuren tijdens de Overlegvergadering 

van 28 november jl. De nadruk lag op de ‘auditing’ van de onder-

wijskwaliteit op onze ‘speciale’ scholen. Gezien de onderscheiden-

de samenstelling van de schoolpopulatie vond dit tot nu toe veelal 

op schoolniveau plaats. Er wordt nu een overstap gemaakt naar 

een werkwijze die meer aansluit bij het auditsysteem, zoals dat 

voor onze reguliere scholen al langer gebruikelijk is. Daarbij is er 

meer toezicht op bovenschools niveau. 

Het is al met al een breed pakket aan maatregelen en het College 

van Bestuur en de GMR spraken af hieraan de komende tijd aan-

dacht te blijven schenken. 
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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 stond hierbij uitgebreid stil tijdens zijn Een-

daagse bijeenkomst in mei.  

Op het bovenstaande getekende verslag van Studio Leff kun je naast GMR-leden ook René Peeters (lid 

College van Bestuur a.i.) en Marloes Stuivenberg (strategisch beleidsmedewerker) ontdekken. Zij lieten 

zien hoe ingewikkeld de samenwerking tussen o.a. school, samenwerkingsverband en jeugdzorg is. Met 

veel partijen en verschillende geldstromen blijft het lastig de juiste oplossing te vinden voor een kind dat 

deze extra aandacht zorg nodig heeft en verdiend. De conclusie is dat het op de een of andere manier 

beter georganiseerd moet worden en dat hiervoor op alle fronten aandacht gevraagd moet blijven worden. 

Het is helaas niet iets dat De Haagse Scholen alleen kan oplossen.  
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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.   

Een grote brand in het pand tegenover het MuZee 

zorgde voor onverwachte bezoekers aan het einde 

van de GMR achterbanavond. De locatie van de 

achterbanavond diende als evacuatieplek voor    

omwonenden. De afloop van de avond was daar-

door enigszins chaotisch, al was het maar door de 

sirenes op de achtergrond. Ook barricadeerden 

brandweerwagens de auto’s van enkele bezoekers. 

Maar het bleef gelukkig bij materiële schade. 

De achterbanavond zelf was boeiend. De mede-

zeggenschappers van De Haagse Scholen gingen in 

groepen van verschillende samenstellingen met   

elkaar in gesprek over drie hoofdthema’s waarmee 

elke MR te maken krijgt: financiën, personeel en  

onderwijs. De GMR verzorgde hierover inleidingen. 

Daarnaast bood de GMR ook een Inleiding in de 

Medezeggenschap aan. De gesprekken waren zeer 

boeiend en werkten verhelderend. MR-leden vonden 

het interessant om een kijkje in elkaars keuken te 

nemen. 

Wél toonde deze avond aan dat er nog veel te     

verbeteren valt aan de medezeggenschap op De 

Haagse Scholen. Niet op elke school is een MR, niet 

alle MR-en overleggen ook zonder directeur, de MR 

leunt (te) sterk op de directeur voor informatie, etc.  

GMR achterbanavond in MuZee loopt met een sisser af 

De GMR heeft daarom bij het College van Bestuur aandacht gevraagd voor de medezeggenschap op 

scholen. Er zal een onderzoek volgen met als doel verbeteringen te realiseren. Hoewel de GMR blij was 

met de inhoud van de avond, en met de vijftien MR-en die vertegenwoordigd waren, hoopt de GMR dat 

volgend jaar meer MR-en aansluiten. Ook dan zal er begin oktober een achterbanavond georganiseerd 

worden. Reserveer de datum van 9 oktober 2023 alvast in je agenda!  

Om de medezeggenschap op scholen een steuntje in de rug te geven, biedt de GMR elke MR een exem-

plaar van ‘Zakboek medezeggenschap WMS’ aan. Mocht de MR voor alle leden zo’n boekje willen aan-

schaffen, dan kan de MR deze bestellen voor € 5 per stuk (zie: website Onderwijsgeschillen). Dat kan op 

kosten van de school, wanneer je dit vooraf afstemt met de directeur. 

mailto:gmr@dehaagsescholen.nl
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