
 

 

Notulen GMR-CvB, dinsdag  08 November  2016 
 
Aanwezig:   
Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, personeel Mundus), 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), Vera Weeber (personeel WSV), Yoeri Bonarius (leerling Berlage), Ruth 
Kervezee  (voorzitter College van Bestuur), Percy Henry (lid College van Bestuur),  Els Bridié (personeel Centraal Bureau), 
Bob Elemans (directeur bedrijfsvoering), Mohamed Chatbi (controller), Hagar Beerends (personeel Eilanden), Michel 
Alders (ouder Eilanden), Vincent Weggemans (ouder Berlage), Jacinta Duttenhofer (Raad van Toezicht), Marijke Weisglas 
(ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Anja Beemster (personeel VO DENISE), Stefan Elevelt (Personeel PO DENISE), Ger van Berlo (personeel Berlage),  
Annemarie Proost (personeel Cartesius), Just Pallandt (leerling 4

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

 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 Welkom aan Els Bridié, afgevaardigde Centraal Bureau. Het is voor het eerst dat het 

Centraal Bureau in de GMR is vertegenwoordigd. 

 Vera Weeber zal de komende vier jaar voorzitter PO zijn. Sjaak Meerdink voorzitter 
VO. 
 

02. Notulen 20 september 2016  
 Vastgesteld 

 N.a.v. loting en matching: Voor leerlingen die zijn geplaatst op een school met 
uitsluitend profielklassen, is een bestuur  na verzoek verplicht om binnen de eigen 
scholengroep voor deze leerling  een andere school te zoeken. Binnen de 
Kernprocedure is dit nog niet voorgekomen. 

 N.a.v. problemen bij interne warme overdracht tussen Espritscholen: dit moet nog 
nader worden onderzocht. De centrale administratie geeft aan dat er geen 
problemen zijn, terwijl de scholen deze wel ervaren. Het loopt bijvoorbeeld niet 
soepel met de Bewijzen van uit- en inschrijving. 

 Cartesius2 is benaderd om een GMR -lid te leveren. Binnenkort start op de school 
een Ouderklankbord van negen ouders, waarvoor achttien aanmeldingen zijn. 

Aktie 1: Bob Elemans zal op schoolniveau de knelpunten van intern warme overdracht 
uitzoeken. Eveneens wordt gekeken naar de goede Bewijzen van uit- en inschrijving. 

 
03. Mededelingen College van Bestuur 

 De ruimte in de Werkkostenregeling wordt niet volledig benut. Binnenkort verschijnt 
een notitie met voorstellen om deze ruimte in 2017 te vergroten. 

 De Vitaliteitsregeling zal worden uitgebreid, te denken valt aan meer sporten, 
Museumjaarkaart, weekendje weg enz. Dit wordt eerst in de Commissie HRM 
besproken. 

 Er zal een herijking van het Onderwijsmanifest 2018-2022 plaatsvinden. De 
Commissie Onderwijs kan zich hier vast op voorbereiden, het basisstuk zal in januari 
2017 worden gepresenteerd.  De Raad van Toezicht, het Managementteam, alle 
leidinggevenden (teamleiders) en een deel van de medewerkers zullen bij het  tot 
stand komen van het bijgestelde Onderwijsmanifest  worden betrokken. 
 

04. Begroting 2017 
 Op Espritniveau is het resultaat in evenwicht. Esprit is een zeer solvabele organisatie. 



 

 

 Het totaal aantal leerlingen is met 25 gegroeid, met als gevolg dat het aantal FTE’s  is 
toegenomen. In de Risicopargraaf is rekening gehouden met fluctuaties in het aantal 
ISK leerlingen. 

 De hoogte van de Pensioenpremie is een extern gegeven waar Esprit geen invloed op 
heeft.  

 Esprit financiert de start van DENISE, Spring High en Cartesius2. Het tekort bij Berlage 
wordt eveneens centraal gefinancierd. Dit tekort wordt opgevangen door andere 
scholen. Dit is conform het solidariteitsbeginsel binnen Esprit. 
 

05. Meerjarenbegroting  2017 – 2019 
 Esprit maakt een eigen schatting van leerlingenaantallen, waarnaast ook wel wordt 

gekeken naar de analyses die bij Loting & Matching worden gebruikt. 
Leerlingenstromen blijven echter een gissing. 

 De Meerjarenbegroting hanteert reële uitgangspunten en moet als een ‘stip aan de 
horizon’ worden gezien. 
 

06. Vervangingsbeleid PO 
 Hoewel Esprit tot 31 december 2016 de tijd heeft om een definitief besluit te nemen, 

is het zo goed als zeker dat naar een Eigen Risicodragerschap wordt overgestapt. 
Hiervoor zijn berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat Esprit slechts een  klein risico 
loopt.  

 Het Vervangingsfonds geeft scholen steeds minder armslag, laat ZZP’ers niet zonder 
meer inzetten, berekent hoge kosten en vereist te veel administratieve handelingen.  

 Op basis van de initiële berekening met een extreem hoog omslagpunt van 
ziekteverzuim van 10% komt Esprit er nog gunstig uit. Op basis van de aangepaste 
premie (de premie zal dalen van 6,18% naar 4,85%) is het omslagpunt 7,8%, conform 
de gehanteerde uitgangspunten. 

 Er is onduidelijkheid over de besluitvorming. De risico’s zijn Espritbreed VO/PO, maar 
inhoudelijk is het een punt van de PO. Dit wordt uitgezocht. Stemmen alleen de PO-
leden van de GMR  of ook de VO- leden? 

Aktie 2: Sjaak Meerdink vraagt de bedrijfsjurist naar de juridische status van de stemprocedure  
Vervangingsbeleid PO. 

 

07. Keuze Arbodienst 
 Er zijn met vier verschillende Arbodiensten gesprekken gevoerd, waarbij het 

uitgangspunt is geweest dat de huidige bedrijfsarts kan aanblijven. Zie de uitgebreide 
verslaglegging hierover bij de agenda. Besluitvorming in deze volgt binnenkort. 

 

08. Opleidingscarrousel 
 De Opleidingscarrousel van Esprit oogst lof. Wel moet de communicatie erover beter. 

De scholingscontracten moeten nog worden verfijnd. In ieder geval mag het op 
kosten van Esprit volgen van een cursus geen vrijblijvendheid met zich meebrengen. 

 Er wordt aan gewerkt om de Opleidingscarrousel te verbreden naar de scholen van 
het bestuur van VoVa, zodat er op dit punt samenwerking kan plaatsvinden. 

 Het zit er niet in dat er meer cursussen in het Engels gegeven zullen worden. 
Medewerkers van de Aics krijgen echter op hun eigen school een groot cursusaanbod 
in het Engels. 

 De Opleidingscarrousel is vooral op docenten gericht, dit betreft de onderwerpen die 
slaan op het primaire proces. De talenttrainingen en taalcursussen zijn eveneens 
voor het OOP. 
 



 

 

 
 
 

09. Brieven CvB over verbreding van het onderwijs 
 De MR van Marcanti en de MR van Mundus wisten van niets. Hierover is al een 

excuusbrief van het CvB gekomen. Toch speelt overmacht hierin een rol. Aan andere 
scholen moest Esprit laten zien oude rechten te bezitten, waarin i.v.m. participatie in 
de Keuzegids Mundus alle licenties heeft en Marcanti in de onderbouw.  

 De GMR wenst een mechanisme waarmee deze  -overvallen-  kunnen worden 
voorkomen en waarin optimalere processen worden opgenomen. Het CvB is het 
hiermee eens, al onderstreept het dat de ontwikkelplannen van Esprit al in het 
Onderwijsmanifest hebben gestaan en in het document Strategische Plannen. 

 

10. Monitoringscommissie Invloed Zeggenschap MR 
 Esprit is gevraagd mee te werken aan een pilot om te meten hoe de invloed van de 

medezeggenschap op VO-scholen is. Zij heeft besloten hieraan mee te werken. Een 
afvaardiging van de GMR-VO zal praten met het bureau dat deze pilot uitvoert. 
 

11.  Evaluatie Bijeenkomst GMR met de Raad van Toezicht (30-09-2016) 
 Alle gremia zijn tevreden over de vorm die de laatste twee jaren wordt gehanteerd. 

Het werkt goed om een stelling als uitgangspunt te hebben en vervolgens die in 
groepen te bespreken.  Dit biedt de maximale ruimte om de diepte in te gaan en van 
elkaars know how kennis te nemen. Zowel de GMR als de RvT zijn toegankelijk voor 
elkaar, wat overigens ook op het CvB van toepassing is. Alle betrokkenen zijn 
bevlogen, kunnen  elkaars wereld betreden en krijgen zicht op elkaars rol.  

 Esprit is nog net niet te groot om persoonlijk met elkaar kennis te maken. Het 
verzoek is wel om een volgende keer de bijeenkomst op een school te laten 
plaatsvinden en niet in een congrescentrum. 
  

12.  Rondvraag 
 De tweede Esprit Innovatie dag is in de beginfase van ontwikkeling. Wederom is het 

thema Internationalisering, Innovatie en Inspiratie.  
De datum is zo goed als zeker woensdagmiddag 29 maart 2017. 
 

 
 

 
 

 


