
 

 

Notulen GMR-CvB, dinsdag  28 juni 2016 
 
Aanwezig:   
Bert Lahuis (voorzitter vergadering, voorzitter GMR PO, personeel Europaschool), Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, 
personeel Mundus), Susanne Borowski, (personeel 4

e
 Gymnasium),  Vincent Koerse (vicevoorzitter GMR VO, personeel 

AICS VO), Helga Frömming (personeel Berlage), Luuk Brouwer (personeel Marcanti), Ine van Waart (personeel AICS PO), 
Cees Glastra van Loon (personeel Mundus), Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Vera Weeber (personeel WSV),  Stefan 
Elevelt (Personeel PO DENISE), Shanna Kamp (leerling 4

e
 Gymnasium),  Lily Voge (leerling Berlage), Ruth Kervezee  

(voorzitter College van Bestuur), Percy Henry (lid College van Bestuur),  Moniek de Suijck (hoofd HR),  Pom Wolff (jurist 
Cntraal Burau), Hagar Beerends (personeel Eilanden), Annemarie Proost (personeel Cartesius), Joris Rijbroek (ouder 
Europaschool), Michiel van Otegem (ouder MSL),  Gerrit Blom (ouder WSV),   Michel Alders (ouder Eilanden), Igor 
Asselbergs (ouder Berlage),  Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Dennis de Lange (personeel Berlage), Tara Mammen (leerling Cartesius),  
Laura Sebbelin (personeel VO DENISE),  Floris Dutman (leerling AICS) 
 
 
 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 Welkom aan nieuw lid GMR, de PO Personeel vertegenwoordiger van  de AICS, Ine 

van Waart 
 

02. Notulen 17 mei 2016  
 Vastgesteld 

 

03. Mededelingen College van Bestuur 
 Er is een convenant afgesloten tussen de VO Raad n LAKS om de leerlingenraden in 

school meer te activeren. Dit is een proces dat in de scholen moet gebeuren. Hoe 
hoger het onderwijsniveau hoe gemakkelijker dit is te realiseren.  De leerlingen uit de 
Leerlingen Raad moeten ook geregeld contact onderhouden met de leerlingen die in 
de GMR zitten. Advies is om dit te begeleiden vanuit de scholen. De MSL is de eerste 
basisschool die aanstaand schooljaar met een leerlingenraad start. 
 

04. Risico-inventarisatie 
 John Jongenelen is uit drie offertes gekozen om de RI&E uit te voeren. Hij geeft een 

presentatie en er zijn voor iedereen hand-outs uitgereikt. John Jongenelen is 
register-ergonoom/  hoger veiligheidsdeskundige en heeft zijn eigen bedrijf 
(www.johnjongenelen.nl). Iedere school moet een formeel document RI&E hebben. 
Dit is een kwaliteitstoets van alle risico’s op school. Daar hoort een Plan van Aanpak 
bij. Samen is dat de RI&E. Er wordt zorgvuldig gekeken naar de onderliggende zaken 
die risico’s opleveren. Per jaar dient er een voortgangsanalyse van het Plan van 
Aanpak plaats te vinden. 

 Op een basisschool duurt het onderzoek een dagdeel, op een VO school duurt het 
langer in verband met aanwezigheid van machines, chemische stoffen enz. 

 Op iedere school wordt een preventiemedewerker aangesteld. Per school wordt 
budget vrijgemaakt in de reguliere begroting. 

 De MR is instemming gerechtigd bij het Plan van Aanpak. De uiteindelijke toetsing is 
door een derde externe partij. 

 
 
 



 

 

 

05. Bestuursformatieplan 2016-2017 
 Het Bestuursformatieplan is gebaseerd op een format dat al jaren wordt gebruikt, 

waaraan het nieuwe HR beleid is toegevoegd.  

 Inductiebeleid is het inwerkprogramma startende docenten, waarbij ook de 
Opleidingsschool is betrokken. 

 In de tijd wordt het Bestuursformatieplan 2016-2017 ingehaald door de Begroting 
2017. 

 

06. Bezwarencommissie instellen Entreerecht 
 In de procedure Entreerecht is ook een bezwaarprocedure opgenomen. Daartoe 

moet een bezwarencommissie worden ingesteld die, bij bezwaar, met enige afstand 
kan boordelen of de procedure juist is toegepast, De commissie brengt op basis van 
haar bevindingen advies uit aan het CvB. 

 Deze commissie bestaat uit een afgevaardigde uit de GMR VO, een afgevaardigde 
van het bestuur en een voorzitter die in consensus van beide wordt aangesteld.  

 Het voorstel is om de GMR VO voorzitter Sjaak Meerdink in deze commissie te laten 
plaatsnemen. (Na schriftelijke consultatie GMR VO Personeelsleden is dit akkoord). 

 
07. Schaarstevakken 

 Amsterdam is een dure stad met beperkte woonruimte, waardoor het nog moeilijker 
is om voor bepaalde vakken bevoegde eerstegraads leraren te vinden. Geld blijkt bij 
jonge mensen niet meer de trigger te zijn, wel wonen, forensen en 
parkeermogelijkheden. Klassengrootte is geen probleem, want het zit niet in het 
aantal leerlingen. Het gaat ook om emotie, een mooi lokaal met goede onderzoek- 
faciliteiten. Een oplossing is maatwerk, maar het gaat erom dat de school en 
aantrekkelijke plek is om te werken. In ieder geval is het altijd mogelijk om iets boven 
de CAO te doen. 

 De gemeente bemoeit zich ook met dit dossier, omdat het in Amsterdam steeds 
nijpender wordt en ook de opleidingsinstituten komen in beweging.  Als Esprit kan 
het  werken om iemand fulltime aan te nemen, terwijl er nog geen fulltime baan is, 
omdat deze over meerdere scholen kan worden verdeeld. 

 Het CvB zal de GMR blijven informeren en het voornemen van beleid ter instemming 
ter tafel  te brengen.  

 

08. Sociale Ongelijkheid 
 Esprit heeft bewust nooit gekozen voor alleen maar categorale scholen. Spring High 

is nu een initiatief dat er echt op is gericht om sociale ongelijkheid aan te pakken. 

 Esprit wil school heel duidelijk een sociale liftfunctie geven. Hoe minder ongelijkheid, 
hoe prettiger het schoolklimaat. 

 Ouderbetrokkenheid is een belangrijke factor binnen de sociale ongelijkheid. De 
manier waarop de Espritscholen omgaan met ouderbetrokkenheid zal onder het licht 
worden gehouden. Interesse van ouders  is het eerste waar het om gaat. Gesproken 
wordt over verplichte huisbezoeken van mentoren  om de ouders erbij te betrekken. 
Dit betekent dat er meer facilitering richting mentoraat moet komen. 

 Er is nu een samenwerking van Comenius, Marcanti n Mundus om hoog opgeleide 
allochtonen in te schakelen om de kloof tussen school en thuis te overbruggen. 

 Dikwijls weten de mentor en docenten waar het aan ontbreekt, maar kunnen een 
leerling niet helpen. 

 



 

 

 
 
 

09. Deelcommissies 
 

 Financiën: De financiën van Esprit als geheel gaan goed. In juli komt er een grote 
extra uitgave, omdat dan de bonus vanuit de CAO wordt uitbetaald en de salarissen 
verhoogd. Hiermee was al rekening gehouden in de begroting. 

 HRM:  Het vervangingsbeleid PO moet vanuit de CAO worden opgestart. Verder is 
het werving- en selectiebeleid  een speerpunt, alsmede het eigenrisicodragerschap 
voor WGA Totaal (WGA= Werkhervatting bij Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid) 

 Onderwijs: De studiemiddag is geëvalueerd en op papier gezet. Dit is inmiddels in 
ieders bezit. 

 Groei en Krimp: Is nog niet bij elkaar geweest. 

 Duurzaamheid: Vincent Koerse,  de voorzitter van deze commissie, wordt interim 
teamleider en zal tijdelijk de GMR uitgaan. Zijn plaats zal intussen door Sjaak 
Meerdink worden ingenomen. 

 

10. Rondvraag 
 De vergoeding voor de Tweede Correctie is uit de CAO verdwenen. Vooral voor 

vakken als Geschiedenis en Nederlands is dit een tijdrovende bezigheid. Er zijn 
scholen die zelf een vergoeding voor de Tweede Correctie verschaffen. De voorzitter 
VO zal hierover contact opnemen met de AOB. 

 De leerlingen die uit de GMR vertrekken krijgen een Getuigschrift (inmiddels 
verstrekt). 

 Graag de namen van de nieuwe GMR leden, de voorzitters van de MR’en en de 
deelnemers aan de cursus doorgeven aan de ambtelijk secretaris. 

 
Actie 1: De voorzitter VO neemt contact op met de AOB betreffende de vergoeding voor de   
Tweede Correctie. 
 
Actie 2: Namen doorgeven van nieuwe GMR leden, MR voorzitters en deelnemers aan de cursus. 
  
 
 
 
 


