
 

 

Notulen GMR-CvB, dinsdag  06 December  2016 
 
Aanwezig:   
Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, personeel Mundus, voorzitter vergadering), Vera Weeber (voorzitter GMR PO, 
personeel WSV), Ger van Berlo (personeel Berlage),  Liset de Jong (personeel 4

e
 Gymnasium),  Helga Frömming 

(personeel Berlage), Luuk Brouwer (personeel Marcanti), Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Ine van Waart  (personeel PO 
Aics), Kim Parker (personeel VO Aics), Elisabeth Bootsma (ouder Cartesiuslyceum), Gerrit Blom (ouder WSV), 
Cees Glastra van Loon (personeel Mundus), Ger van Berlo (personeel Berlage),  Yoeri Bonarius (leerling Berlage), 
Annemarie Proost (personeel Cartesius), Just Pallandt (leerling 4

e
 Gymnasium), Moniek de Suijck (hoofd HR),  Ruth 

Kervezee  (voorzitter College van Bestuur), Percy Henry (lid College van Bestuur), Bob Elemans (directeur bedrijfsvoering), 
Hagar Beerends (personeel Eilanden), Michel Alders (ouder Eilanden), Vincent Weggemans (ouder Berlage),  Marijke 
Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Stefan Elevelt (Personeel PO DENISE),  Kim Parker (personeel VO Aics),  Gerrit Blom (ouder WSV), 
 
 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 Geen 

 

02. Presentatie Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek door Sam van Diemen van 
Bureau Effectory. 
 Het onderzoek wordt uitgevoerd om na een paar jaar opnieuw te weten wat er echt 

leeft, waarmee het beleid kan worden aangescherpt. 

 Het CvB wil graag weten wat er nodig is om de vitaliteit, de bevlogenheid en de 
duurzame inzetbaarheid toe te laten nemen en tot uiting te laten komen in het 
strategisch personeelsbeleid:  Energiek naar je werk en tevreden weer naar huis. 

 Er wordt per school geïnventariseerd.  

 Anonimiteit is gewaarborgd, zij het dat sommige antwoorden letterlijk worden 
overgenomen, maar per onderdeel wordt dit duidelijk gemaakt. Effectory  
garandeert zo anoniem mogelijk te rapporteren, maar tegelijkertijd duidelijk te zijn. 

 Het respons was vorige keer hoog, de landelijke benchmark is 66%, vorige keer was 
het 75% op Esprit, nu word ingezet op 70%. 

 De benchmark is niet alleen landelijk, maar ook een Esprit benchmark n.a.v. de 
uitkomsten van de vorige twee onderzoeken. 

 Het onderzoek is succesvol als er goede opvolging  plaatsvindt. 

 In december 2016 vindt de eerste aankondiging plaats, in januari 2017 wordt er 
breder gecommuniceerd, het daadwerkelijke onderzoek vindt in februari plaats, 
begin maart zijn de eerste resultaten bekend en op 14 maart wordt het hele rapport 
uitgerold. 

 

03.  Mededelingen College van Bestuur 
 Er komt een nieuw wervings- en selectiesysteem. Uit een drietal partijen is er 

gekozen voor het systeem van bureau HR Office. Dit zal ons eigen maatwerk-systeem 
van bureau Indrukwekkend vervangen. Het nieuwe systeem biedt vele voordelen, o.a.  
het feit dat kandidaten zich kunnen aanmelden voor een email alert waarin ze op de 
hoogte gehouden worden van nieuwe vacatures. Ook worden gegevens van 
sollicitanten na een x-periode automatisch verwijderd.  

 Er is sinds kort een landelijke Klokkenluidersregeling, die op Espritniveau door de 
jurist wordt uitgewerkt.  De Commissie HRM heeft hier over gesproken en blijft er 
verder bij betrokken. De GMR heeft zeggenschap hierin waardoor het in februari zal 
worden geagendeerd. 



 

 

 Door de intensiteit van het werk op Spring High is het project voorzitterschap niet 
meer te combineren met het conrectoraat op het Cartesius Lyceum. Er is op het 
Cartesius een interim-conrector aangesteld, in april 2017 start er een nieuwe 
sollicitatieprocedure. Het Cartesius Lyceum is teleurgesteld dat de conrector na korte 
tijd alweer vertrekt.  

 Taal naar Keuze is een initiatief van het Esprit Managementteam en Gemeente 
Amsterdam. In januari a.s. wordt met een kleine groep een project gestart, in 
augustus 2017 wordt er breder ingezet. Het is de bedoeling dat Taal naar Keuze voor 
alle VO leerlingen beschikbaar komt. Op den duur moet het  ook op het PO worden 
aangeboden. Gekozen is voor de zeven extra talen waarin in Nederland eindexamen 
kan worden gedaan. Hiervoor is lesmateriaal aanwezig evenals er docenten voor 
beschikbaar zijn. Voor andere talen is dit niet het geval. De gemeente gaat Taal naar 
Keuze mee financieren. Er wordt een extern projectleider voor aangetrokken. 
 

04. Concept Werkplan 2017 College van Bestuur 
 De GMR vraagt zich af waarom er in het hele werkplan niets over Duurzaamheid 

staat. Dit zal apart worden benoemd in het werkplan van de directeur Bedrijfsvoering.  
Ook dit plan zal aan de GMR worden gepresenteerd. Het werkplan van het CvB is 
toegespitst op onderwijs. 

 Het Passend Onderwijs is onderbelicht, zowel vanuit Esprit perspectief als vanuit 
stedelijk perspectief. 

 Met de eigenaarschap van de ouders wordt ouderbetrokkenheid bedoeld. Dit is 
dermate kernpunt in het beleid dat het binnen het werkplan als aparte pijler is 
benoemd. 

 De plannen betreffende veiligheid worden ge-update, waarvan het RI&E onderdeel is. 
Het gehele Esprit managementteam zal een training Crisismanagement volgen, 
waarbij het vooral gaat om alertheid. 

 De schoolverbouwingen, aanzienlijk in aantal worden vrijwel allemaal door de 
gemeente gefinancierd. De budgetten zijn taakstellend. 

 Het Taakbeleid is inmiddels op schoolniveau, nadat de GMR de grote lijnen heeft 
goedgekeurd. In het werkplan HRM zal dit uitgebreider naar voren komen. 

 Er geldt een Code Goede Medezeggenschap, maar desalniettemin gebeurt het af en 
toe dat de GMR voor een voldongen feit komt te staan betreffende nieuwe 
initiatieven. Er moet hiervoor een protocol komen om dit te voorkomen. Op het 
eerstvolgende DB zal dit worden besproken en zal uiteindelijk in het GMR werkplan 
worden gepubliceerd. 

 Het valt de GMR op dat er veel bestuurlijke netwerken zijn. 
 

05. Nieuwe Arbodienst 
 Er is gekozen voor Arbodienst Perspectief, maar er is nog geen contract getekend. De 

kosten vallen iets hoger uit dan bij de huidige Arbodienst,  omdat voor 2017 het 
basistarief voor de bedrijfsarts landelijk is verhoogd. Ook zijn er een aantal p.m. 
posten, zoals spoedconsulten, die mogelijk zullen plaatsvinden. 
 

06. Talentprogramma’s 
 Het gaat om de Espritacademie. Een medewerker kan zich hier niet zelf op 

inschrijven, de selectie vindt plaats door de schoolleider, waarbij iemand kan 
aangeven dit te wensen en motivatie te tonen. Deelname is vrijwillig. De suggestie 
van de GMR om wel over dit aanbod te communiceren (bijvoorbeeld via de 
Opleidingscarrousel) wordt als waardevol gezien. 



 

 

 De Talentprogramma’s bestaan uit dure en intensieve cursussen. De opdrachten zijn 
school breed of school overstijgend. De bedoeling is dat de mogelijkheid wordt 
geboden om zich extra te ontwikkelen en mogelijk om extra status te verwerven. De 
afsluiting is een certificaat van deelname. 

 Momenteel is het aanbod alleen voor docenten. Het is een kwestie van tijd tot er ook 
cursussen voor het OOP komen. 

 

07. Vitaliteitprogramma’s 

 Het vitaliteitsaanbod wordt ook aangeboden via de Opleidingscarrousel. Het is een 
zogenaamde loopbaanscan, waarin zowel de fysieke als de mentale aspecten aan 
bod komen. 
 

08. Vervangingsfonds PO 
 In de stukken zijn een aantal nieuwe gegevens toegevoegd. Afgelopen onderlinge 

GMR vergadering is er reeds ingestemd met afschaffing van het Vervangingsfonds en 
overgaan tot het dragen van het eigen risico bij ziekteverzuim. 
 

09. Deelcommissies GMR 

 Alle commissies komen binnenkort bijeen of zijn onlangs bijeen geweest.  
 De commissie HRM is bezig met het HRM Jaarplan en de Klokkenluidersregeling. 

 
10. Rondvraag 
11. Hoe kan het dat een interimmanager die niet in dienst is van Esprit en over een half jaar 

weer weggaat leidinggevende is geworden van het OOP van het Mundus en van het 
Marcanti? Er wordt een inventarisatie gemaakt van de werkelijke behoefte aan OOP op 
Mundus en Marcanti. Aan de hand van het verwachte rapport wordt gekeken hoeveel 
vacatures worden ingevuld. Het is geen bezuinigingsoperatie, er hoeven geen OOP’ers te 
worden ontslagen. Het rapport dient voornamelijk als gereedschap voor de scholen. 

 
 

 


