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Beste leden van het College van Bestuur, 

 

In uw notitie ‘Beleidsintensivering met behulp van bovenmatige reserves’, die de GMR op  

20 juni 2022 ontving, geeft u aan dat er sprake is van een aanzienlijke toename van school-

reserves en vraagt u de GMR u te adviseren over een nieuwe normering en mogelijke 

bestedingsdoelen op school- en bovenschools niveau. 

 

Tijdens de GMR Overlegvergadering van 28 juni 2022 en opnieuw tijdens de GMR 

Overlegvergadering van 18 oktober jl. heeft u het voorstel toegelicht. Ook heeft er een 

uitgebreide consultatie plaatsgevonden tussen leden van de werkgroep Financiën van de 

GMR en de controller, Maarten Hoornweg. De GMR heeft hiermee een duidelijker beeld 

gekregen van de wenselijkheid om de bovenmatige reserves in te zetten voor de in de notitie 

aangegeven doeleinden.  

 

Voor de GMR is het belangrijk dat de middelen die de scholen ontvangen, worden besteed 

aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hij verwacht dat de voorgestelde 

bestedingsdoelen hieraan een bijdrage zullen leveren. De GMR staat positief tegenover het 

voorstel. 

 

Wel merkt de GMR op dat dit niet betekent dat er voor de onderdelen uit dit voorstel geen 

medezeggenschapstrajecten meer hoeven plaats te vinden. Zo zal er bijv. op schoolniveau 

nog advies van de MR gevraagd moeten worden over de mogelijkheid om de middelen in te 

zetten voor de verduurzaming van het gebouw, en loopt er met de GMR nog een gesprek 

over de werkervaringsplaatsen schooldirecteuren. 

 

 

 

 

 

Aan de leden 

College van Bestuur 

De Haagse Scholen 

     

      

BETREFT DATUM CONTACTPERSOON BRIEFKENMERK 

Beleidsintensivering mbv 

bovenmatige reserves 

20 oktober 2022 Marianne Gommans  



 

De GMR vertrouwt erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de GMR 

 

 

 

Esther Verheijen 

(voorzitter) 


