
 

 

Notulen Onderlinge Vergadering GMR VO + PO,  
Dinsdag 12 april 2016 
 
Aanwezig: Bert Lahuis (voorzitter PO, voorzitter vergadering, personeel Europaschool), Vincent Koerse 
(vice-voorzitter VO, personeel Aics), Helga Frömming (personeel Berlage), Cees Glastra van Loon 
(personeel Mundus), Annemarie Proost (personeel Cartesius), ,

 
Eduard Jebbink (ouder Aics PO), Lily Voge 

(leerling Berlage), Igor Asselbergs (ouder Berlage), Luuk Brouwers (personeel Marcanti), Shanna Kamp 
(leerling 4

e 
Gymnasium), Hagar Beerdends (personeel Eilanden), Gerrit Blom (ouder WSV), Vera Weeber 

(personeel WSV),  Marijke Weisglas, ambtelijk secretaris, notulist vergadering). 
Afwezig: Michiel van Otegem (ouder Europaschool), Dennis de Lange (personeel Berlage), Joris Rijbroek 
(ouder Europaschool), Floris Dutman (leerling Aics), Tara Mammen (leerling Cartesius), Stefan Elevelt 
(personeel DENISE PO), Sjaak Meerdink (voorzitter VO, personeel Mundus), Susanne Borowski (personeel 
4

e 
 Gymnasium), Laura Sebellin (personeel DENISE VO) 

 
 

01. Mededelingen 
 Toevoegen aan agenda (wordt  07.: Bestemmingsreserve 2016, advies). 

 

02. Notulen 23-02-2016 

 De notulen zijn vastgesteld.  
      Actie 1: Leerlingen (met Helga Frömming) komen bijeen voor laatste bijeenkomst 
herziening Leerlingenreglement: Er komen een paar kleine wijzigingen. De leerlingen waren al te 
veel met hun examen en hun vertrek bezig om er nog daadwerkelijk een studie van de maken. 
Volgend schooljaar, met de nieuwe leerlingen. 

 
03. Klachtenregeling: herziening 

 Unanieme instemming met herziening Klachtenregeling.  

Actie 2: Brief aan CvB 
 

04. Contract Bedrijfsmaatschappelijk Werk 
 De Commissie HRM vindt het een logische stap om Bedrijfsmaatschappelijk Werk aan het 

ARBO pakket toe te voegen. 

 Verzoek aan CvB om volgend schooljaar percentagegewijs inzicht te geven in de 
betermeldingen met- en zonder hulp van Bedrijfsmaatschappelijk werk. Dit blijkt niet 
mogelijk te zijn. Bedrijfsmaatschappelijk Werk wordt met name ingezet om ziekte te 
voorkomen. We kunnen medewerkers die gebruik hebben gemaakt van 
Bedrijfsmaatschappelijk Werk bevraagd worden naar hun ervaringen en of de inzet heeft 
geholpen. 

 Unanieme instemming met contract Maatschappelijk Werk,  mits na een jaar een evaluatie 
plaatsvindt. 

Actie 3: Brief aan CvB 
 
05. Herziening Taakbeleid 

 Unanieme instemming met herziening kaders Taakbeleid. 

Actie 4: Brief aan CvB 
 

06. Intentieverklaring Spring High 
 Unaniem  positief advies over de Intentieverklaring. Dit wil niet nog niet zeggen dat er 

positief advies is gegeven over het starten van de nieuwe school. 

Actie 5: Brief aan CvB 



 

 

 
07. Bestemmingsreserve 2016 

 De Bestemmingsreserve 2016 van 2,4 miljoen euro  is bestemd voor onderwijsinnovatie. Het 
gaat om concrete projecten. Het geld is afkomstig uit de totale reserve, die anders boven de 
normen zou vallen.  

 Vraag aan CvB: Kunnen zelfsturende teams ook een project aanvragen of loopt dit altijd via 
de schoolleider? 

 Unaniem advies met de aantekening dat de GMR verwacht dat de Commissie Onderwijs en 
de Commissie Financiën door het CvB op de hoogte worden gehouden over concrete 
plannen en er duidelijke communicatie is. De beide commissies houden hierover eveneens 
contact met elkaar. 

Actie 6: Brief aan CvB 
 

08. Voortgang Cartesius 2 
 Er komen in principe vier klassen met 24 leerlingen, maar het is mogelijk dat er nog 

leerlingen bij komen, omdat er nog plek is. 
 

09. Voortgang DENISE 
 DENISE wilde het internationale Diplomaprogramma graag aanbieden, maar het CvB heeft 

besloten dat de DENISE leerlingen hun onderwijs de laatste twee jaren op de AICS afmaken 
of een Nederlands diploma op DENISE behalen. De AICS is de enige school binnen Esprit met 
een Internationale Licentie van het Ministerie van Onderwijs. 

Actie 7: Op de eerstvolgende DB vergadering wordt hiernaar bij het CvB gevraagd. 
 

10. Deelcommissies 
 Duurzaamheid: De Commissie Duurzaamheid komt na de zomervakantie weer bij elkaar. Zij 

verwacht dat in de tussentijd het CvB actie onderneemt naar aanleiding van de Notitie 
Duurzaamheid. Naar verwachting wordt er vanzelf geld gegenereerd voor nieuwe 
Duurzaamheidprojecten, uit besparingen zoals gasvoorziening. Voor 2017 wordt er een 
brede visie + analyse op papier gezet. 

 Financiën: - 

 Groei-en krimp: - 

 HR: - 

 Onderwijs: Maakt zich wat zorgen of de voorbereidingen voor de Studiemiddag Innovatie 
van 11 mei a.s. wel goed verlopen. Met de Meivakantie tussendoor, is het kort dag en tot nu 
toe is alleen de vooraankondiging verspreid. Bekend is dat er binnenkort een mailing uitgaat 
en dat er voldoende  workshopdocenten zijn. Er is een vraag hoe de studiemiddag wordt 
gefinancierd? Gaat het bedrag van het Innovatiegeld af? De studiemiddag is bekostigd uit de 
Bestuurskosten, waaraan iedere school naar rato bijdraagt. 

Actie 8: Brief Duurzaamheid  
Actie 9: Brief financiering Studiemiddag I, I & I 
 
 

11. Rondvraag 
 Op de AICS wordt volgend schooljaar een 11e uur ingevoerd dat tot 17.15 uur duurt. Weet 

iemand hoe het zit met de Arbeids- en Rusttijdenregeling? Het is niet in het belang van het 
personeel om deze regeling op scholen toe te passen. 

 Behalve op de WSV zijn de MR verkiezingen afgerond. De GMR verkiezingen zijn nog gaande. 



 

 

 De Leerlingen willen geen eigen commissie binnen de MR. Misschien zinnig om eens met 
LAKS contact op te nemen. Het Leerlingenstatuut zal vrijwel gelijkblijvend blijven bestaan uit 
richtlijnen die per school verder zullen worden ingevuld. 

 


