
 

 

Notulen Onderlinge GMR,  dinsdag  11 april 2017 
 
Aanwezig:   
Sjaak Meerdink (voorzitter vergadering, voorzitter GMR VO, personeel Mundus), Vera Weeber (voorzitter GMR PO, 
personeel WSV),Helga Frömming (personeel Berlage), Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Kim Parker (personeel VO Aics), 
Gerrit Blom (ouder WSV),  Luuk Brouwer (personeel Marcanti), Cees Glastra van Loon (personeel Mundus), Just Pallandt 
(leerling 4

e
 Gymnasium), Yoeri Bonarius (leerling Berlage),  Hagar Beerends (personeel Eilanden), Vincent Weggemans 

(ouder Berlage),  Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Elisabeth Bootsma (ouder Cartesiuslyceum), Ger van Berlo (personeel Berlage),  Ine van Waart (personeel PO Aics),  Liset 
de Jong, (personeel 4

e
 Gymnasium), Annemarie Proost (personeel Cartesius), Michel Alders (ouder Eilanden). 

 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 De voorzitter staat uitgebreid stil bij het overlijden van Bert Lahuis, tot 1 augustus 

2016 voorzitter van de GMR PO en vanuit de Europaschool jarenlang GMR lid.  

 De slotvergadering van de GMR op 27 juni a.s. is op het net verbouwde Mundus 
College.  
 

02. Notulen 14 februari 2017 
 GMR onderling 14 februari 2017: vastgesteld 

 
Aktie 1: Sjaak Meerdink vraagt om schriftelijke reactie Esprit jurist betreffende de 
situatie van ZZP’ers die op Esprit worden aangesteld (notulen 13 december 2016). 
 

03. Klokkenluidersregeling 2017 
 De GMR stemt unaniem in met de Klokkenluidersregeling 2017.. 

Aktie 2: Brief instemming Klokkenluidersregeling  2017 naar CvB 
 

04. Integriteitscode 2017 
 De GMR stemt unaniem in met de aangepaste Integriteitscode 2017. In verband met 

de Klokkenluidersregeling is deze op enkele punten gewijzigd. 

Aktie 3: Brief instemming Integriteitscode 2017 naar CvB 
 

05. Bac procedure rector Cartesius2 
 De GMR wil in het vervolg dat een sollicitatievacature in principe extern wordt 

uitgezet.  

 Deze Bac procedure geldt niet voor alle aankomende projectleiders. De GMR wil 
voorkomen dat in de toekomst projectleiders automatisch directeur worden. 
Tegelijkertijd is de GMR van mening dat je geen procedure om de procedure moet 
starten.  

 In de Bac Cartesius2 is het een gunst dat er een lid vanuit de GMR in zit, normaal 
moet er een lid van de eigen MR in zitten. Deze is er echter nog niet op Cartesius2. 

 De GMR stemt in met de Bac procedure Cartesius2 . 

 Er zijn twee kandidaten voor de Bac Cartesius2 vanuit de GMR, Annemarie Proost 
(Cartesius Lyceum) en Sjaak Meerdink (voorzitter GMR, Mundus College). Er wordt 
geheim schriftelijk gestemd. Beide kandidaten krijgen zes stemmen, één stem is 
ongeldig. Hierop wordt geloot, dat door Sjaak Meerdink wordt gewonnen. 

Aktie 4: GMR stemt in met Bacprocedure Cartesius2. Afgevaardigde GMR in Bac in 
deze brief vermelden. 
 



 

 

06. Bestemmingsreserve 
 De GMR geeft positief advies over de plannen van het CvB betreffende 

Bestemmingsreserve die ons zijn gepresenteerd. Hierbij moet in acht worden 
genomen dat de projecten altijd een kwaliteitsimpuls en/of Innovatie betreffen. Naar 
aanleiding van het voorlopig resultaat 2016 betreft dit:  

a. Een dotatie aan de bestemmingsreserve  innovatie onderwijs van 1.138.000 Euro. 
Jaarlijks wordt dit getoetst in het jaarrekening proces en op basis hiervan wordt de 
hoogte opnieuw vastgesteld 

b. Een bestemmingsreserve in verband met veiligheid van 246.000 euro voor 
inrichtingskosten na de verbouwing van het Mundus College (120.000 Euro) en voor 
extra lessen Nederlands in het derde t/m vijfde leerjaar voor de Nieuwkomers 
Mundus (126.000 Euro) 

c. Een bestemmingsreserve van 27.000 voor het financieren van het 
duurzaamheidsproject bij de WSV ter bevordering  van het spelen en gezonde 
leefstijl van leerlingen. 

 Esprit moet altijd minimaal 13% eigen vermogen hebben. 

 Scholen kunnen plannen indienen, waarbij GMR leden dit proces kunnen stimuleren. 
Hierbij wordt met name gekeken naar de directeuren PO die aan de slag kunnen met 
werkdruk en lonen in het PO. Dit zijn altijd projecten en geen structurele aanvulling 
structurele bekostiging. Een voorstel van een directeur gaat altijd met instemming 
van de eigen MR. 

 De GMR zal de gezonde kantine opnieuw op de agenda zetten. Het is de bedoeling 
dat op alle Espritscholen gezonde kantines komen, die eventueel deels worden 
bekostigd uit de Bestemmingsreserve of gelden door positief resultaat. 

Aktie 5: Brief aan CvB positief advies plannen Bestemmingsreserve. 
 

07. Deelcommissies 
 Financiën: Op dit moment niets concreet buiten wat er al in de GMR vergadering is 

behandeld. 

 HRM: Komt binnenkort bijeen. Op dit moment niets concreet. 

 Onderwijs: Nog niet bijeen geweest. 

 Duurzaamheid: Er is een datumprikker rondgestuurd.  Binnenkort vergadering. 

 Groei en Krimp: Er is behoefte om eens op Spring High te gaan kijken. Inmiddels 
hebben ze ook een website. Tijdens de rondleiding zal er toelichting worden gegeven 
over het reilen en zeilen van de school. De commissie Groei en Krimp zal hierover 
contact opnemen met de Projectleider Spring High. 

Aktie 6: De deelcommissie Groei en Krimp neemt contact op met de Projectleider 
Spring High teneinde voor de GMR leden een bezoek te regelen. 

 
08. Rondvraag 

 Guus ten Bosch (ouder, MSL) meldt zich aan voor de werkgroep Financiën. 

 De adviezen vanuit de basisscholen zijn te hoog, nu CITO pas achteraf plaatsvindt. 
Wordt op DB GMR-CvB  18 april a.s. besproken. Dit merken o.a. Berlage en het 
Marcanti waar geen VMBO leerlingen Basis of VMBO Basis Plus zijn aangemeld. 

 Worden er op het 4e Gymnasium door het Matchingsysteem wel leerlingen met een 
VWO advies geplaatst, maar door toeval zuivere Gymnasiumleerlingen niet? Op 
komende DB GMR-CvB  18 april 2018. 

 Esprit breed lopen de aanmeldingen voor het VO goed. Dit geldt ook voor het 
Marcanti en het Mundus, die beide meer leerlingen binnen krijgen dan vorig jaar. 

Aktie 7: Op DB twee vragen over adviezen Basisscholen bespreken 


