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Beste leden van het College van Bestuur, 

 

Na afloop van de GMR Overlegvergadering van maandag 28 november jl. heeft de GMR in 

een Interne Vergadering gesproken over het voorstel NPO Bovenschools budget, dat hij op  

3 november 2022 van u mocht ontvangen. 

 

Op donderdag 24 november jl. hebben de leden van de werkgroep Onderwijs al de 

gelegenheid gehad om over het onderwerp te spreken met drie van uw medewerkers.       

Dat was een goed gesprek, zodat er geen verdere vragen resteerden voor de overleg-

vergadering. 

 

De GMR ziet voordelen van de aanwending van een gedeelte van het NPO-budget op 

bovenschools niveau, zoals in het voorstel voorgelegd wordt. Wel wil de werkgroep 

Onderwijs van de GMR graag bij gelegenheid verder spreken met de betrokken beleids-

medewerkers over een aantal gedachten die in de ogen van de GMR kunnen bijdragen aan 

een bredere deling en een betere borging van de opbrengst van de middelen. Daarbij gaat 

het ook over de ruimere context van onderwijskwaliteit.  

 

Dat neemt niet weg dat er toch één punt is dat de GMR opnieuw nadrukkelijk onder uw 

aandacht wil brengen. Dat betreft de aanbeveling die de raad vorig jaar al deed om een 

bovenschoolse coördinator aan te stellen voor de NPO-gelden, om zo de scholen te 

ontzorgen en te bevorderen dat zij van elkaars ervaringen leren.   

 

Verder verwacht de GMR dat meer aandacht schenken aan de communicatie eraan zal 

bijdragen dat de opbrengst breder in de organisatie landt. Dan denkt de GMR niet alleen aan 

schoolleiders en IB-ers, maar bijv. ook aan andere leerkrachten en betrokkenen in de mede-

zeggenschap. De informatie is deels wel terug te vinden op JIP, maar dat vraagt een actieve 

zoekhouding, die niet van iedereen gevraagd kan worden.  

 

Aan de leden 

College van Bestuur 

De Haagse Scholen 
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Een verder punt dat de GMR wil inbrengen in het gesprek betreft de bestendiging van de 

opbrengst van deze tijdelijke NPO-middelen. Hoe bereikt De Haagse Scholen dat de 

organisatie op langere termijn van de opgedane ervaringen kan leren en profiteren?  

 

Tot slot heeft de GMR geconstateerd dat het bovenschoolse programma, mede door de 

beperkingen die voortvloeien uit de coronacrisis, vertraging heeft opgelopen en nog deels  

op gang moet komen. Daarbij hoopt de GMR dat met name voor de Leernetwerken er flinke 

stappen voorwaarts gezet worden. Deze ontwikkelingen wil de raad graag blijven volgen. 

 

De GMR, en met name de leden van de werkgroep Onderwijs, zien uit naar de verdere 

gedachtewisselingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de GMR 

 

 

 

Esther Verheijen 

(voorzitter) 


