
 

 

Notulen Onderlinge GMR,  dinsdag  14 februari 2017 
 
Aanwezig:   
Sjaak Meerdink (voorzitter vergadering, voorzitter GMR VO, personeel Mundus), Helga Frömming (personeel Berlage), 
Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Kim Parker (personeel VO Aics), Gerrit Blom (ouder WSV),  Annemarie Proost (personeel 
Cartesius), Michel Alders (ouder Eilanden), 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),  Luuk Brouwer (personeel Marcanti), Ine 
van Waart (personeel PO Aics),  Vera Weeber (voorzitter GMR PO, personeel WSV), Liset de Jong, (personeel 4

e
 

Gymnasium). 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 Ieder GMR lid is gerechtigd om agendapunten in te brengen.  

 Matching en Mixing komt op de agenda GMR/CvB van dinsdag 28 maart a.s. 
 

02. Notulen 13 december 2016 
 GMR onderling 13 december 2016: vastgesteld 

 Opmerking: Het voorlichtingsfilmpje over de GMR is nog niet geconcretiseerd. Hier 
moet allereerst geld voor worden uitgetrokken. Dit zal op de eerstvolgende DB 
vergadering worden besproken.      

 
Aktie 1: Op DB bespreken, voorlichtingsfilmpje GMR+ scholing GMR leden inzake 
technisch lezen begroting.  
 
Aktie 2: Sjaak Meerdink vraagt om schriftelijke reactie Esprit jurist betreffende de 
situatie van ZZP’ers die op Esprit worden aangesteld (notulen 13 december 2016). 
 

03. Bestuursvorm 4e Gymnasium 
 OSZG en Esprit Scholen hebben beide uitgesproken dat OSZG zich als bestuur 

terugtrekt.  

 De MR van het 4e Gymnasium zal op 28 februari a.s. het besluit nemen. Het ziet 
ernaar uit dat de MR positief adviseert. Unaniem besluit: De GMR zal dit overnemen.  

 Het eigen BRIN nummer van het 4e Gymnasium blijft, alleen verdwijnt de Status 
Aparte van het 4e Gymnasium. 

 Verzoek aan het CvB: een lijst met veranderingen die ontstaan door de verandering 
in bestuur. 
 

Aktie 3:  Schriftelijk verzoek aan CvB, lijst met verandering door gewijzigde 
bestuursvorm 4e Gymnasium 
 

04. Klokkenluidersregeling 
 De Deelcommissie HRM zal dit punt nader bespreken, vooral letten op de gevolgen 

voor de klokkenluiders en de garantie dat er bescherming is voor de medewerkers. 

 De regeling zal ter controle naar de AOB worden gestuurd. 
 

Aktie 4: De klokkenluidersregeling wordt naar AOB gestuurd. 
 
 



 

 

05. Werkplan CvB 2017, aanpassingen Duurzaamheid 
 De aanbevelingen Duurzaamheid zijn overgenomen. Het CvB is voornemens om er 

volgend jaar een aparte pijler van te maken. 
 

06. Terugblik Werkplan 2016  
 De presentatie is inzichtelijk. 

 In juni/juli zal een update volgen die door de GMR zal worden beoordeeld. 

 GMR lid Berlage meldt over punt 37, dat er voor het Berlage op het moment van het 
schrijven van het Werkplan 2016 nog geen renovatieplan was ingediend, waardoor 
het ook niet kan zijn afgewezen. Berlage MR wist op dat moment ook nog niets van 
renovatie.  
 

07. Medewerkersonderzoek 
 De GMR heeft eerder toegezegd om inspanning in deze te verlenen. Tot dusver zijn 

het de directeuren/rectoren die de medewerkers hameren op deelname aan het 
Medewerkersonderzoek. 

 

08. Vakantieregeling 2017-2018 
 De GMR geeft positief advies over de vakantieregeling 2017-2018. 

 De GMR adviseert om de mogelijkheid  een vakantiedag met een religieuze feestdag 
te ruilen; wederom voor twee jaar te verlengen t/m schooljaar 2018-2019. De 
religieuze feestdag mag niet aan een vakantie zijn gekoppeld. 

Aktie 4: Brief aan CvB met positief advies vakantieregeling + verlenging 
ruilmogelijkheid vakantiedag met religieuze feestdag. 
 

09. Deelcommissies 
 Financiën: Er is in 2016 700.000 euro overgehouden. Het MT komt met een voorstel. 

De GMR wenst dat alle kantines van Espritscholen daadwerkelijke gezonde Kantines 
worden.  

 Onderwijs: Binnen het onderwijs moet het thema Duurzaamheid en voedselketen 
worden betrokken.  Dit wordt verder uitgewerkt. 

 Duurzaamheid: De commissie duurzaamheid beveelt aan om dit jaar de Esprit 
inspiratiedag over duurzaameid te houden. Ook bevelt de commissie aan om 
duurzaamheid als pijler in het manifest op te nemen. De commissie zal nog een 
document met aanbevelingen aan het bestuur geven. 

Aktie 5: Brief over instellen van daadwerkelijke gezonde kantines op alle 
Espritscholen. 
  

10. Rondvraag 
 Bij eventuele benoeming van een directeur voor Cartesius2 en/of Spring High een 

Benoemingsadviescommissie instellen en een open vacature waarop door iedereen 
kan worden gesolliciteerd.  

 Wie kijkt er mee naar de begroting van het Centraal Bureau? De Deelcommissie 
Financiën kijkt hierin mee. Tot dusver loopt het in de pas. Er wordt vooral gekeken 
naar de uitgaves in context met de afdracht van de scholen. De afdracht is voor VO 
scholen 6% van de begroting zonder ouderbijdrage. De PO scholen dragen niet bij, 
omdat hier binnen hun budget  geen ruimte voor is. 

Aktie 6: Brief aan CvB over BAC bij eventuele vacature Spring High en Cartesius2. 
 
 


