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Nieuwsflits
Reorganisatie Bestuurskantoor
Toen de GMR in november het al eerder aangekondigde reorganisatieplan
Bestuurskantoor ontving, namen twee GMR-leden contact op met de MR
van het Bestuurskantoor. De GMR oefent geen medezeggenschap uit over
reorganisaties die bij een van de scholen van DHS plaatsvinden. Dan is de
MR aan zet. Voor het Bestuurskantoor, dat alle scholen bedient, is er ook
sprake van een bovenschools belang, en daarom werd het voorstel ook
aan de GMR voorgelegd. Omdat de kennis van wat beter kan op kantoor
meer voorhanden is bij de MR, nam die het voortouw bij de invulling van
het plaatje op het Bestuurskantoor. De GMR richtte zich op het bovenschoolse belang.

Het bestuurskantoor zit
nu nog in een gedeelte
van dit gebouw op de
Scheveningseweg

Vanuit de bredere blik van de GMR vormen meer integratie van de
verschillende afdelingen, aandacht voor gedragen cultuurverandering op
de werkvloer en met name het principe om meer te gaan werken vanuit
structurele ondersteuningsteams zaken die aanspreken. Verder heeft de
GMR in zijn advies aandacht gevraagd voor de mogelijkheid dat het
uitbreiden van takenpakketten leidt tot werkdrukverhoging voor de medewerkers op het bestuurskantoor. En gewaarschuwd voor het creëren van
structureel extra werk voor schooldirecteuren door inkrimping van de
formatie bovenschools. Het College van Bestuur kondigde aan daarop in
de geplande evaluatie terug te komen.
De reorganisatie heeft ook gevolgen voor het functiebouwhuis en het
functieboek van De Haagse Scholen. Daarom kijkt de GMR met een extra
kritische blik hiernaar wanneer deze binnenkort in het kader van het
Bestuursformatieplan voorgelegd worden.
In de nieuwe opzet blijven de twee ondersteuningsteams, samengesteld uit
medewerkers met kennis op verschillende terreinen, de scholen en de
twee bovenschoolse directeuren ondersteunen. Op kantoor zelf komen
twee grote afdelingen, een gericht op beleid en advies, een op de bedrijfsvoering. Ook gaat er vaker projectmatig gewerkt worden, en komt er meer
aandacht voor communicatie.
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En verder ...


verhuist het Bestuurskantoor met ingang van het nieuwe schooljaar
naar het Johanna Westerdijkplein, nabij station Holland Spoor.



sluit ‘t Spectrum in juli definitief de deuren. De kinderen en de medewerkers zijn welkom op een van de andere scholen van DHS. De
medezeggenschap bij schoolsluitingen ligt op schoolniveau.



stemde de GMR in met het voorstel ‘Buitenlandse dienstreizen’.
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Overlegmodel mogelijk
vanaf schooljaar 2017-2018
GMR stemt in
Tijdens zijn vergadering van 5 april jl. stemde de GMR in
met het voorstel ‘overlegmodel’. Dat wil zeggen dat elke
DHS-school de mogelijkheid krijgt om met ingang van
schooljaar 2017-2018 te kiezen voor het overlegmodel.
Daaraan zijn allerlei voorwaarden verbonden, maar het
biedt meer gelegenheid om in overleg met het team en
de MR te komen tot een gesprek over taakbeleid en
werkdruk.
Bij de keuze voor het overlegmodel kan het team als
geheel komen tot een andere verdeling van de taken. In
het basismodel, dat geldt tenzij er voor het overlegmodel
wordt gekozen, worden op individuele basis afspraken
gemaakt. Het komende schooljaar bestaat de keuze bij
DHS nog niet en wordt er op alle scholen met het basismodel gewerkt.
Medezeggenschap op scholen
Omdat het niet voor niets het overlegmodel heet, vroeg
de GMR aan het College van Bestuur om inzichtelijk te
maken of er op schoolniveau met de MR gesproken is
over regelingen ‘Pauzetijden’ en ‘40-urige werkweek’, die
voortvloeien uit dezelfde cao (2014-2015). Het aangeleverde overzicht riep vragen op, die besproken zijn.
De GMR besloot daarop de besluitvorming over het
overlegmodel los te koppelen van het gesprek over
medezeggenschap op scholen. Daarvoor vraagt de raad
opnieuw aandacht in een andere context.

Tip aan MR:
Het Bestuursformatieplan staat op
de agenda van de GMR. Is er in de
MR al aandacht voor de planning
van volgend jaar?
De PMR is instemmingsbevoegd
voor het formatieplan (vaststelling of
wijziging van de samenstelling van
de formatie, artikel 23 b. MRreglement), en de taakverdeling
(vaststelling of wijziging van de
taakverdeling/taakbelasting binnen
het personeel m.u.v. de schoolleiding, art. 23 h.).

Tips
zijn
altijd
welkom
GMR@dehaagsescholen.nl

Op de agenda


Bestuursformatieplan en Meerjarenbegroting



HRM-beleidsagenda



Onderwijskwaliteit

Wij staan altijd open voor je vragen, opmerkingen en natuurlijk je mening.
Daarmee maken we de medezeggenschap beter.

via
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GMR, College van Bestuur en Raad van Toezicht
Het College van Bestuur, bestaande uit voorzitter Wiely Hendricks en lid Jo Willenborg, vormt de
overlegpartner van de GMR in het kader van de Wet Medezeggenschap op Scholen. Zij besturen de
scholen. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die meer op afstand toezicht houdt op de gang van
zaken. De GMR ziet het College van Bestuur bij elke overlegvergadering. Daarnaast spreekt (een delegatie van) de raad minimaal tweemaal per jaar met leden van de Raad van Toezicht. Dan gaat het niet
over specifieke instemmingsverzoeken of adviesaanvragen, maar meer over de grote lijnen.
De GMR heeft het recht drie van de vijf leden van de Raad van Toezicht voor benoeming voor te dragen,
en wordt bij vacatures altijd betrokken bij de BAC (benoemingsadviescommissie). Onlangs stemde de
GMR in met de voordracht tot herbenoeming (door de gemeenteraad) van Ursie Lambrechts. Voor meer
informatie (samenstelling, verslagen) over de RvT zie de website van DHS, onder organisatie.

Beleidskader Privacy en MSI
GMR stemt in en blijft volgen
Na een lang en moeizaam traject heeft de GMR
ingestemd met het (digitale) privacybeleid van De
Haagse Scholen. Deze standaard zal gebruikt
worden om bestaande systemen te toetsen. Er ligt
nog een lange weg voor ons, maar de regels zijn
nu helder. Het College van Bestuur deelt de voortgangsrapportages met de GMR, en die zal indien
nodig op de rem gaan staan.
Ook ging de raad onder voorwaarden akkoord
met ouderportaal Mijn Schoolinfo. De reikwijdte
van MSI blijft beperkt tot niet privacygevoelige
informatie, zoals schoolkranten en verzoeken om
knutselmaterialen. Verder blijven ouders die geen
gebruik van deze digitale communicatie kunnen of
willen maken alle informatie via andere wegen
ontvangen. Elke school kan in overleg met (de
oudergeleding van) de MR bekijken of invoering
van een ouderportaal wenselijk is, maar wanneer
er voor digitale communicatie met de ouders
gekozen wordt, mag er alleen met MSI gewerkt
worden. Binnen DHS zijn andere ouderportals niet
toegestaan.
Lange aanloop
Al sinds 2009 spreekt de GMR over de privacy
van (digitale) leerlinggegevens. Denk bijvoorbeeld
aan het electronisch leerlingdossier (ELD), het
uitwisselingsplatform voor voor- en vroegschoolse
educatie (VVE-UP), en Basispoort.

Bij de GMR groeide langzaam het besef dat een
onderliggend privacybeleid, waarop bestaande
en nieuwe systemen getoetst kunnen worden,
beter zou zijn. Naar aanleiding van zijn verzoek
ontving de GMR als startpunt eind januari vorig
jaar een overzicht van de systemen waarin DHS
gegevens van leerlingen opslaat. Dat was de
eerste stap, die door een risicoanalyse gevolgd
zou gaan worden.
Intussen doemde er in het voorjaar van 2015
een nieuw item op in de lijst van onderwerpen
die met de privacy van leerlinggegevens te
maken hebben, namelijk het hierboven
besproken ouderportaal Mijn Schoolinfo. De
GMR greep deze samenloop aan om enerzijds
te vragen om een grondig onderzoek van MSI
door een erkend bedrijf en anderzijds meteen
een jurist te laten kijken naar het privacybeleid.
Beide trajecten zijn zoals gemeld intussen
afgerond.
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Voorkennis?
Je neemt zitting in de GMR als medewerker of
als ouder. Vanuit die bril kijkt de GMR naar de
adviesaanvragen en instemmingsverzoeken. We
vragen bereidheid je te verdiepen in de onderwerpen die de GMR op zijn bord krijgt. Specifieke
voorkennis is welkom, maar niet noodzakelijk.

GMR bijeenkomst op 29 januari 2016

Neem je plaats aan tafel?
GMR zoekt nieuwe leden
Wil jij aanschuiven aan de GMR-tafel? Wij zijn
op zoek naar nieuwe leden, zowel ouders/
verzorgers, als medewerkers van De Haagse
Scholen zijn welkom.
Om uiteenlopende redenen zoeken wij naar
aanvulling van de geledingen. Zo loopt de
zittingstermijn van Eduard Mulder (ouder) van
de Valkenbosschool af; vaste kracht van de
oudergeleding, Christiaan Potjer van De
Strandwacht, moet de GMR verlaten omdat
zijn kind naar de middelbare school gaat.
We hebben nu plaats voor:

Een ouder/verzorger met een kind op
een school in het speciaal onderwijs;

Een ouder/verzorger met een kind op
een school in het reguliere basisonderwijs; voor deze zetel stelt zittend lid
Eduard Mulder zich herkiesbaar.

Een personeelslid van een school voor
speciaal onderwijs;

Een personeelslid van een school voor
regulier basisonderwijs.
Mix
Ouders en personeelsleden uit verschillende
buurten, met verschillende achtergronden en
van verschillende scholen werken samen in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Deze diversiteit vormt voor de raad een essentiële kwaliteit.

Belangstelling voor de GMR?
Dat je deze Nieuwsflits bekijkt, daaruit volgt al dat
je belangstelling hebt voor de GMR. Je vormt je
zo een beeld van de onderwerpen waarmee de
raad zich bezighoudt. En wij hopen natuurlijk dat
je je afvraagt of actief worden in de GMR iets is
voor jou. Zeker wanneer je graag op beleidsniveau meedenkt over onderwerpen die alle (of
de meerderheid van) DHS-scholen aangaan,
horen we graag van je.
De combinatie van MR- en GMR-lidmaatschap is
niet verplicht, en vraagt tijd. De meeste GMRleden zijn dan ook geen lid van de MR op hun
school, maar hebben contact met die MR. Ook
dat zorgt voor meerwaarde in beide medezeggenschapsorganen.
Start nieuwe schooljaar
Eenmaal per jaar zoeken we nieuwe leden, om te
zorgen dat we het nieuwe schooljaar in volle
sterkte en met een goede voorbereiding van start
kunnen gaan. Ken je iemand, waarvan je weet
dat hij/zij een goede bijdrage kan leveren binnen
de GMR, wil je hem/haar dan wijzen op de vacatures? Heb je zelf belangstelling? Of heb je
vragen? Op de website staat meer informatie
over het GMR-lidmaatschap. Daar lees je bijv.
over de faciliteiten (onkostenvergoeding ouders
€ 680, personeelsleden 100 uren) die geboden
worden en over de tijd die het je gaat kosten.
Je kunt ook altijd contact opnemen met een van
de GMR-leden of met de ambtelijk secretaris,
Marianne Gommans-Welten (tel. 06-3165 9837).
Aanmelden
Lijkt het je wel wat? Meld je dan voor 6 juni a.s.
aan via gmr@dehaagsescholen.nl.

