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Verslag GMR vergadering van maandag 29 april 2020 
Locatie: Microsoft Teams 
 
Aanwezig GMR:  

Centrum & Haagse Hout Personeels- en oudergeleding 

Escamp & Wateringen Personeels- en oudergeleding 

Laak, Moerwijk & Schilderswijk Personeels- en oudergeleding 

Loosduinen & Segbroek Oudergeleding 

Scheveningen Personeels- en oudergeleding 

Speciaal Onderwijs Personeels- en oudergeleding 

 
Aanwezig namens bestuur: Voorzitter CvB, bestuurssecretaris en sectordirecteur P&O 
 
Status verslag: definitief 

 
1) Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Deze avond is bedoeld voor 

intern overleg, echter is er zo veel gebeurd dat de bestuurder aansluit om de GMR in te lichten. 
 
2) Coronacrisis 

De bestuurder geeft de meest actuele informatie van dit moment. 
Het overgrote deel van de scholen van SCOH kan open op 11 en 12 mei, een aantal opent op 13 en 
14 mei en vier scholen hadden meer tijd nodig tot en met 18 mei 2020. Na intensief overleg met 
de scholen is gebleken dat nog maar één school niet kan openen vóór 18 mei 2020. Deze school 

heeft een klein team waarvan een aantal medewerkers niet inzetbaar is. Daarnaast heerst er grote 
angst voor besmettingsgevaar onder de medewerkers. Ook is het beeld dat in de wijk kinderen 
thuis gehouden worden omdat ouders bang zijn voor besmetting. De bestuurder praat volgende 
week met de directie van de school en gaat op 11 mei met het team praten.  
Bezorgde ouders: er worden meer geluiden gehoord van ouders die hun kinderen thuis willen 
houden. Zij zijn bezorgd en vinden dat zij als proefkonijnen worden gebruikt. De vraag is hoe 
SCOH hiermee omgaat. De bestuurder heeft hierover al contact gehad met de gemeente, hij heeft 

begrip voor deze ouders en kan hen niet verplichten. Dit zal op schoolniveau besproken moeten 
worden, hier ligt ook een taak weggelegd voor de MR’s. Hij zal hierover de directeuren nog 
informeren.  
Bezorgd personeel: De GMR vraagt zich af in hoeverre scholen zich aan de protocollen en 

richtlijnen houden en of hier controle op is. De bestuurder merkt op dat hij er van uit gaat dat 
iedereen zijn taak serieus neemt en zijn verantwoordelijkheid pakt. Er ligt met name een zorg bij 

het speciaal onderwijs waarbij vaak dagelijkse handelingen begeleid worden. Hierover is gesproken 
met de directeuren en zij gaan zelf bepalen wat verantwoord is. In de protocollen wordt benoemd 
dat ‘je niet gehouden bent tot het onmogelijke’. Het bestuur staat achter de scholen en ook de 
inspecteur is op de hoogte.  
Hygiëne en bescherming: Met schoonmaakbedrijven zijn afspraken gemaakt over aanvullende 
werkzaamheden. Er is handgel en zeep aanwezig, dit wordt geleverd aan de scholen. Over de 
mondkapjes en handschoenen is nog geen besluit genomen. Er wordt gezegd dat het 

schijnveiligheid is. Het RIVM heeft het speciaal onderwijs geadviseerd om een strenger ‘weer’-
beleid te voeren. Dus als kinderen zelf of gezinsleden verkouden zijn dan moeten zij thuis blijven. 
Dat zou veiliger zijn dan het werken met beschermingsmiddelen. De sectordirecteur P&O verspreidt 
binnenkort een bericht hierover. 
Wat betreft het testen van personeel is de vraag bij de GGD uitgezet. Voor Den Haag moet hier 
nog helderheid over komen. 
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• Afspraak is dat er een mail uit gaat over de ouders naar de directeuren. Hierin wordt aandacht 
gevraagd voor de ouders die uit bezorgdheid hun kinderen niet naar school willen brengen, en 
dank en waardering voor de grote inzet van ouders bij het thuisonderwijs. 

• Na de 18e gaat er ook een bericht uit vanuit SCOH aan ouders en personeel. 
• Wat betreft controle en handhaving ligt er ook een taak weggelegd bij de MR’s. Dit kan 

meegenomen worden in de communicatie. 

 


