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Overleg GMR – College van Bestuur  d.d. 05/01/2020 van 17:30 – 19:00

Locatie : Google Meet

Bij verhindering graag bijtijds afmelden bij Sjaak Meerdink: gmr@cb.espritscholen.nl of 06-83086379

A G E N D A

1. Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen
De vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststelling notulen
De notulen van 6 oktober 2020 en 17 november 2020 zijn goedgekeurd.

3. Corona en de scholen
Aankomende dinsdag 12 januari is er een DB. Als er vragen of opmerkingen zijn over de gang
van zaken rondom corona wordt er gevraagd deze te mailen naar de vice-voorzitter.
Er zal in het DB in ieder geval gevraagd worden of collega’s worden gefaciliteerd door
bijvoorbeeld een goede stoel te leveren.

4. Klachtenregeling Esprit
Deze is uitvoerig toegelicht door Annette Veraart. De GMR stemt unaniem in.

5. Kwaliteitszorg Esprit
Deze is uitvoerig toegelicht door Sebastian Baeten. Hier zijn geen verdere op- of

aanmerkingen over. De GMR vindt het prettig om mee te zijn genomen en dit zal voor de
zomervakantie dan ook weer ter tafel komen.

6. Mededelingen College van Bestuur
a. Huisvesting Centraal Bureau

De GMR vindt dit een goede oplossing. Hier zijn geen opmerkingen over.
b. Techniekschool

De techniekschool komt definitief in Amsterdam Noord. De vraag is nog even welk bestuur
over deze school zal gaan. Hier zijn geen opmerkingen over.

c. Inspectiebezoek
Het verslag van de inspectie wordt binnenkort verwacht. Er zal in het DB worden gevraagd
wanneer dit verwacht wordt.

d. Intentieverklaring Spring High/STWT
De GMR adviseert positief. Het verzelfstandigen van Spring High zal geagendeerd
blijven worden.

e. Noodplan Lerarentekort (update)
De GMR is benieuwd wat Esprit hier nu mee gaat doen.
Er wordt geopperd of het vitaliteitsbeleid niet wat ruimer kan, bijvoorbeeld voor ouderen.
Er wordt dan bijvoorbeeld gedacht aan het kunnen vergoeden van een abonnement bij een
sportvereniging.

f. De Staat van het Amsterdamse Onderwijs
Er wordt gevraagd hoe het zit met de internationale scholen. Deze worden uitgesloten van
regelingen waarin er een bonus wordt uitgekeerd omdat het lerarentekort daar niet speelt.
Daarnaast doen zij niet mee aan het systeem van Loting&Matching.

7. HR-zaken:
a. Ontwikkeldialoog

Er worden vraagtekens gesteld bij het niet betrekken van het personeel. Dit zal in het DB
worden meegenomen.
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b. Exit regeling
De GMR hoopt dat Esprit het gebruikt als middel en niet als doel.
De GMR vraagt zich wel af wat hiermee gedaan wordt en is voornemens het rapport over
de uitkomsten te agenderen. Dit zal worden besproken in het DB.
Er wordt gevraagd of het verslag dat wordt opgemaakt door de HR-medewerker wordt
ondertekend door de vertrekkende partij. Dit onderwerp komt terug op de volgende
vergadering met het CvB.

c. WGA verzekering
Hier zijn geen opmerkingen over.

8. Plussen en minnen met betrekking tot het splitsen van de GMR.
Ieder lid geeft zijn/haar mening over het al dan niet splitsen.
Er wordt geconcludeerd dat het vergaderen efficiënter kan. De suggestie is om een

commissie PO en een commissie VO te maken. Op die manier zijn er minder onderwerpen die
voor een deel van de GMR onnodig zijn om te bespreken. De meerderheid is momenteel tegen
het splitsen. Er is gezamenlijk veel kennis en men leert veel van elkaar.

9. Deelcommissies
AICS is bezig een eco-school te worden. Er wordt gevraagd of dit een goed thema is voor de

duurzaamheidscommissie. Dit wordt beaamd.
De commissies zijn verder niet bij elkaar gekomen.

10. Rondvraag
Voor komende maandag 11 januari laten alle leden PO weten of ze instemmen met de

kandidaat voor het voorzitterschap PO.

11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.


