Overleg GMR – College van Bestuur d.d. 16/03/2021 van 18:00 – 19:30
Locatie : Google Meet
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AGENDA
1. Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen bijlage
Er is een nieuw lid, Johnny Bus, vanuit DENISE PO. Hij wordt welkom geheten in de GMR.
Er is een punt toegevoegd aan de agenda: Mohammed Chatbi is uitgenodigd om de
financiële kant van corona en de scholen toe te lichten. 6a wordt naar voren gehaald omwille
van zijn aanwezigheid.
2. Vaststelling notulen bijlage
De notulen van 15 december worden vastgesteld op één opmerking na.
3. Mededelingen College van Bestuur
a. Corona en de scholen
Het College is erg blij dat de scholen weer (deels) open zijn. Het vraagt veel van
iedereen, maar in zijn algemeenheid gaat het goed. Er is veel respect en waardering voor
hoe het gaat. Er komt dit kalenderjaar veel extra geld naar het onderwijs, dat is helaas niet
structueel. Esprit kan zich nu voorbereiden op hoe dit geld besteed gaat worden.
De GMR vraagt zich af of een deel van het geld naar het welzijn van de leerlingen gaat en
niet louter naar de leerresultaten. Hier is oog voor en hier zal ook vanuit de gemeente op
stedelijk niveau aandacht voor zijn.
De GMR vraagt zich af hoe er mensen gevonden gaan worden om dat geld aan uit te geven.
Het idee van Esprit en het ministerie is dat plannen op vestigingsniveau moeten worden
vastgesteld. Het College wil met de GMR een monitorende rol afspreken waarin wordt
gemeld hoeveel geld er naar welke school gaat en wat in grote lijnen de plannen met dit geld
zijn. De school blijft aan zet.
De GMR vraagt zich af of er zicht is hoeveel de VO-scholen nu open zijn gegaan en of de
één dag per week wordt gehaald. Dit is op iedere school gelukt.
Toelichting van Financiële Zaken:
Per school komt er ongeveer 1.3 miljoen (VO) en 180.000 (PO) vrij en dit zal waarschijnlijk
op basis van leerlingaantallen verdeeld worden. De verdeling en de uitwerking is nog niet
officieel vastgesteld. Het is nog niet bekend of elke leerling even zwaar telt. De nieuwkomers
krijgen waarschijnlijk een aanvullende bekostiging van vier jaar in plaats van twee jaar.
De GMR vraagt zich af tot in hoeverre leerlingen inspraak hebben in de besteding van dit
plan. Het College geeft aan dat hier vanuit de overheid over nagedacht is, maar dat ook dit
vooral aan de school zelf is.
De GMR vraagt zich af of het niet wat kort dag is om voor de zomervakantie een plan te
hebben en of er al stappen zijn gezet om dit voor te bereiden. Het College geeft aan nog te
wachten op de onderwerpen waarop zij zich zullen moeten verantwoorden. De schoolleiders
zijn bezig met hun teams.
De GMR vraagt zich af of het bedrag vaststaat dat je krijgt vast of krijg je een plan en krijg je
dan een bedrag?
Er zijn nog geen voorwaarden duidelijk, maar het bestede geld wordt achteraf verantwoord.
De GMR vraagt zich af of er een tijdspad is in aanloop naar de zomer en daarna om de
processen bij de MR’en goed te borgen?
Het zal voor de zomer geregeld moeten zijn op de scholen, het college zal ervoor waken dat
de processen op de scholen hieromtrent niet vastlopen. De laatste vergadering van dit
schooljaar en de eerste na de zomer zal dit in ieder geval geagendeerd worden.
De GMR vraagt zich of hoe dit geld terechtkomt in de plannen en voorkomen we dat deze
bedragen een rol gaan spelen in de begroting op de lange termijn?

De middelen worden verwerkt voor de komende twee jaar. Deze zullen in de prognoses en
niet in de begrotingen worden aangepast. Dit gebeurt altijd met geoormerkte subsidies. Dit
zal verder worden besproken in de Financiële Commissie.
b. Techniekschool
De definitieve locatie wordt het hamerkwartier en deze zal er staan op 2026. Er vlak naast
wordt een tijdelijke locatie gebouwd tot de definitieve huisvesting is gerealiseerd. Dit zal
waarschijnlijk bruikbaar zijn vanaf schooljaar 23/24 Het idee om het Bredero College te
verbouwen is afgewezen. De bestuursconstructie zal voor de zomervakantie duidelijk
moeten zijn en worden goedgekeurd.
c. Campus Spring High
Met de beslissing dat de techniek weggaat bij Mundus is er nu ruimte ontstaan. Er wordt
gekeken of daar nu met Mundus en Spring High een campusconstructie kan worden
opgericht. Er zal worden gekeken naar hoe breed deze campus moet zijn, in bijvoorbeeld
leeftijd en niveau.
d. Vrijwillige ouderbijdrage
Er is besloten om de huidige constructie een jaar te verlengen.
De GMR vraagt zich af of er op schoolniveau besluiten kunnen worden genomen of dat dit
Espritbreed wordt ingezet. Dit vraagt nog om afstemming en overleg.
De GMR vraagt wanneer dit onderwerp weer geagendeerd kan worden. Dit is nog niet
duidelijk.
e. Leerstoel ‘transformatieve school’
De GMR vraagt zich af of Esprit meebetaalt aan de leerschool. Dit zal om maximaal
een klein deel gaan, er doen ook andere schoolbesturen mee.
4. Inspectierapport
Het College is tevreden over het rapport. De scholen met de herstelopdracht gaan hiermee
aan de slag. Het College is tevreden over hoe de inspectie de diversiteit (h)erkent.
- De GMR vraagt zich af wat de reactie van het bestuur is op de onvoldoende voor ‘De
Verwondering’, omdat deze school maar op één onderdeel een onvoldoende scoort.
Dit is omdat het om een kernonderdeel van een inspectieronde gaat.
- De GMR vraagt zich af of er een reactie is van de Raad van Toezicht op de kritische noot
aan hun adres.
Er is niet om een reactie van de Raad gevraagd.
- De GMR vraagt zich af waarom Financiële Zaken geen ‘goed’ gekregen heeft. Dit blijkt niet
te bestaan.
- De resultaten op meerdere scholen staan onder druk. Hoe volgt Esprit de taalontwikkeling
van de leerlingen? Dit wordt gedaan vanuit de Centrale Leerlingadministratie en er worden
interventies ingezet. Dit is met name op het Cartesius omdat daar een verbeteropdracht ligt.
Ook de ‘coronagelden’ zullen dit onderdeel niet overslaan, al blijft dit aan de schoolleiders.
5. AVG & Privacy beleid
De functie van functionaris gegevensbescherming (FG) is verplaatst van het hoofd
bedrijfsvoering naar het hoofd juridisch. De FG blijkt echt een expert te moeten zijn, er is een
voorstel om deze extern te gaan beleggen. Dat advies wordt opgevolgd.
Hoe wordt belangenverstrengeling voorkomen met een externe partij?
Hier wordt aanvullende informatie over ingewilligd. Ook wordt de FG uitgenodigd voor een
volgende vergadering.

Het Google-probleem rondom privacy van leerlingen wordt landelijk aangepakt, hier is
OC&W ook bij betrokken. De FG zal zich hier wel mee bezighouden, maar dit probleem is te
groot voor alleen Esprit.
Het privacybeleid wordt momenteel geüpdatet, dit zal te zijner tijd worden geagendeerd.
6. HR-zaken
a. ERD participatiefonds
Er is veel geld bespaard door van verzekering over te gaan op een eigen risico in de
afgelopen jaren.
De GMR vraagt zich af of er meer ziekteverzuim is door corona. Er is geen grote stijging van
ziekte door corona geconstateerd.
b. Vakantieregeling 2021-2022
De GMR heeft geen opmerkingen.
7. Deelcommissies
In de HR-commissie is FiscFree besproken, daar komt een verslag van, ook om te kijken
hoe groot de verschillen zijn tussen de scholen.
Er is ook besproken dat de compensatie voor examendocenten in het VO landelijk geregeld
zal worden.
8. Rondvraag
Wat is de visie van het CvB over drank-en drugsbeleid?
Dit is aan de scholen zelf, maar wordt vanuit het samenwerkingsverband ondersteund. Ook
Jellinek en de GGD spelen hier een rol in.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

