
Aanwezigheid
Dagelijks Bestuur:
Sjaak Meerdink - Voorzitter VO/secretaris - Mundus College
Lideweij Lamers - Voorzitter PO - WSV
Marit Pont - Vice-voorzitter VO - Marcanti College

Personeelsgeleding:
Jasper Beckeringh - ALASCA afwezig
Arjaan Bolt - Europaschool
Cees Glastra van Loon - Mundus College
Joep Klamer - De Eilanden
Niels Koopman - 4e Gymnasium
Roos Luiten - Berlage Lyceum afwezig
Maarten Mensinga - Berlage Lyceum
Fred Poeser - AICS VO
Paul Soree - MSL afwezig
Estevan Veenstra - DENISE VO
Dirk van der Zouwen - Cartesius Lyceum
Natasja van der Put - AICS
Vera Laan - DENISE PO

Oudergeleding:
Michel Alders - De Eilanden
Corné Bos - WSV afwezig
Guus ten Bosch - MSL
Carolina Klurfan - AICS afwezig
Takeda Masako - AICS afwezig
Henk Maul - Spring-High

Leerlinggeleding:
Shanta aan de Stegge - Berlage Lyceum
Johannus Liaghat - 4e Gymnasium



A G E N D A
1. Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen
VZ geeft alle aanwezigen een warm welkom, in het bijzonder de nieuwe afgevaardigde van
ACE. VZ wenst haar succes.

2. Adviesplichtige besluiten CvB
VZ stelt voor eerst de besluiten die ter advies voorgelegd zijn aan de GMR, te behandelen.

Ter advies ligt voor:
Benoeming VZ van CvB. VZ legt zorgvuldig doorlopen procedure uit. Extern bureau heeft
de procedure begeleidt. GMR is betrokken bij de profielschets. De GMR is in
adviescommissie vertegenwoordigd door VZ VO GMR en VZ PO GMR. Daarnaast nemen
twee hoofden van diensten en twee directeuren in sollicitatiecommissie. Na elk gesprek
koppelde DB ervaringen terug aan vz van RvT. Aan het eind van de gesprekken met de drie
kandidaten lagen KOG, sollicitatiecommissie en adviescommissie op een lijn. De leden zijn
geïnteresseerd in motivatie, waarom zij en niet de andere twee. Vraag wordt gesteld waarom
ouders en leerlingen niet betrokken zijn. VZ licht dit toe.
Een aantal leden geeft aan dat voor hen niet duidelijk is hoe de vertegenwoordiging van de
GMR in de adviescommissie is geweest. Een volgende keer is er meer aandacht en zorg
nodig voor het betrekken van de ouder- en leerlinggeleding.
De leden wordt om advies gevraagd. De GMR geeft een positief advies op de benoeming
van de voorzitter van het College van Bestuur.

Begroting 2021-2022. Financiële commissie heeft begroting doorgenomen. De financiële
commissie geeft aan dat het een betrouwbare en conservatieve begroting is. De
meerjarenbegroting is gebaseerd op aannames en lange termijn. De Esprit-begroting
voldoet. Er wordt gevraagd wat het risico van ziekteverzuim is in de begroting en waarom dit
in begroting zo duidelijk als risico is benoemd. De financiële commissie geeft aan dat er drie
achtergronden zijn: veroudering lerarenkorps, onduidelijkheid rond Corona en reguliere
uitval. Vandaar dat dit expliciet benoemd is. Er wordt gevraagd of regeling vervroegd
uittreden nog benoemd is. VZ geeft aan dat CAO nog niet goedgekeurd is. VZ zal navragen
of in CAO iets is toegevoegd over vervroegd uittreden. Lid GMR had naar aanleiding van
vorige vergadering nog een vraag over de toelage lerarentekort gesteld. Voor AICS was dat
afgekeurd. Lid GMR heeft aangegeven dat de redenen van afwijzing achterhaald is. Lid
GMR vraagt of punt lerarentekort wel op de agenda blijft. VZ beaamt dit.
De GMR geeft een positief advies betreffende de begroting 2021-2022.

Meerjarenbegroting ligt ter advies voor. De GMR geeft een positief advies betreffende de
meerjarenbegroting.

Benoeming directeur Spring High. Lid van GMR geeft aan dat het gesprek in de GMR
over de benoeming van de directeur, positief heeft bijgedragen aan het opzetten van een
MR bij Spring High. Onderwerpen bespreken in GMR dragen dus in positieve zin bij. Lid van
GMR (Dirk) geeft aan dat hij voorkeur heeft voor de formele lijn en stelt voor het advies voor
de benoeming directeur uit te stellen en het advies over te laten aan de vestigings-MR. Lid



van GMR (Henk) geeft aan dat iedereen over all positief is over de aangestelde directeur.
Het lid (GMR) geeft daarnaast aan dat er ook nog een adjunct dr benoemd moet worden.
De GMR stemt in met de benoeming van de directeur van Spring High.
De GMR wil een duidelijk signaal afgegeven dat deze wijze zich niet herhaald bij de
Techniek. In het bijzonder aandacht voor oprichten van een lokale MR.

3. Vaststelling notulen
De notulen van 5 oktober 2021 worden eerstvolgende vergadering, samen met
onderliggende notulen, vastgesteld.

4. Mededelingen College van Bestuur
a. Examenuitslagen
Niet besproken.

b. Techniekschool
VZ zal CvB verzoeken om Steven Tan contact op te laten nemen met de Onderwijs-cie.

c. Duurzaam investeren ABP
Niet besproken.

5. Evaluatie Veldwerk & Cloudwise
Vanuit GMR wordt signaal afgegeven dat inbreng vanuit CvB niet alle vragen heeft
weggenomen. Het gevoel dat is blijven hangen is dat kritische vragen uit de weg werden
gegaan. Daarnaast komen er bij leden van GMR vanuit eigen organisaties gemengde
signalen binnen. GMR zou graag een geanonimiseerde enquête onder alle technische
medewerkers van de diverse vestigingen laten uitvoeren waaruit duidelijk moet worden over
hoe transitie is beleefd en of het daadwerkelijk een verbetering is. Daarnaast is het van groot
belang dat de huidige IT-ers comfortabel zijn met huidige werkwijze. Parallel aan de vraag
aan IT-personeel is de vraag te stellen hoe de leerkrachten en leerlingen (‘klanten’) het
ervaren. Het idee leeft dat medewerkers niet gehoord worden. VZ zal CvB op de hoogte
stellen.

Vanuit GMR-lid wordt nogmaals aangegeven dat de visie van het bestuur op het werken met
Google, informatieuitwisseling en beveiliging van data onvoldoende is. VZ zal CvB vragen
hier notitie van te nemen.

6. Begroting 2022
Zie onder agendapunt 1 ‘Adviesplichtige besluiten CvB’.

7. Introductie externe vertrouwenspersonen
Niet besproken.

8. Directeur Spring High
Zie onder agendapunt 1 ‘Adviesplichtige besluiten CvB’..

9. Elementen in West



Niet besproken.

10. HR zaken
a. Zij-instroom
Niet besproken.

11. Deelcommissies
Onderwijscommissie
VZ nodigt vertegenwoordigers van GMR zijnde collegae PO, ouders en leerlingen uit om toe
te treden.  Vertegenwoordiger van leerlingen, Shanta aan de Steege, treedt graag toe.
Belangrijke onderwerpen op agenda: Techniekschool;  Elementen in West.

Duurzaamheidscommissie
VZ informeert de GMR over presentatie die een vertegenwoordiger van de
duurzaamheidscommissie gaat geven in het MT van Esprit. VZ geeft aan er trots op te zijn
dat we de ruimte en tijd krijgen onze ideeën, suggesties te delen.
VZ nodigt vertegenwoordigers van GMR, in het bijzonder ouders en leerlingen, uit om toe te
treden tot de commissie.

HR commissie
HR commissie is bijeen geweest op 28 oktober 2021. Besproken is agendapunt en memo’s
zij-instroom. Daarnaast gesproken over status duurzaam mobiliteitsbeleid, memo RVU,
memo Arbeidsmarkttoelage OC&W, en probeeraanbod E-bikes, BOOT.
VZ nodigt vertegenwoordigers van GMR, in het bijzonder ouders en leerlingen, uit om toe te
treden tot de commissie.

Financiële commissie
Financiële commissie is bijeen geweest om de begroting inhoudelijk door te nemen en het
advies voor te bereiden. Zie ook onder agendapunt 1 ‘Adviesplichtige besluiten CvB’.

12. Rondvraag
Openstaande punten notulen 5 oktober 2021

● Hoe gaan de verschillende scholen om met de ontwikkeltijd van 50 uur in de cao? Dit
wordt meegenomen in de vergadering met de VMR’en, actie VZ.

● Vorige vergadering is er een stuk gedeeld uit het tijdschrift van de bond omtrent de
ruimte die de cao biedt voor collega’s boven een bepaalde leeftijd. GMR geeft aan
behoefte te hebben dit met CvB te bespreken, doel is inzicht en overzicht te krijgen in
wat er aan regelingen is. VZ geeft aan dat dit uiteraard inhoudelijk te bespreken is,
wel goed om deze van tevoren op de agenda te zetten.

● De vraag wordt voorgelegd of het de bedoeling is dat GMR-leden op persoonlijke titel
met hoofden van dienst gaan mailen. De wenselijke situatie is dat dit via het DB of
leden van de betreffende commissie te doen.

● Er staat een vergadering aan met de VMR-voorzitters, hier komen notulen van en
deze zullen worden gedeeld.



● Tevredenheidsonderzoek onder de ICT-medewerkers. Willen de VO-leden langsgaan
bij hun ICT-beheerder om te vragen hoe de samenwerking met Veltwerk gaat en hoe
deze bevalt ten opzichte van de eerdere situatie.

Rondvraag 16 november 2021
● Status Corona. Besmettingen lopen op; kwaliteit van onderwijs staat inmiddels

onder druk. Het is onduidelijk wat het beleid is. Er zijn richtlijnen en communicatie
nodig. Daarnaast wordt opgemerkt dat het wel heel erg stil is vanuit CvB. Is het
duidelijk bij CvB dat de druk op de organisatie gigantisch is? VZ zal dit met CvB
bespreken.

● Vergoeding examendocenten. GMR-lid heeft vraag gesteld over de vergoeding van
examendocenten aan VZ. VZ heeft vraag doorgestuurd aan hoofd HRM.

● Afwezigheid GMR leden vergaderingen GMR. GMR-lid biedt excuses aan voor
afwezigheid vorige vergadering. VZ geeft aan begrip te hebben voor situatie; tegelijk
heel prettig dat men begrijpt dat aanwezigheid tijdens vergaderingen zeer
gewaardeerd wordt en noodzakelijk is. Het verzoek wordt gedaan om bij verhindering
je persoonlijk af te melden bij VZ of vice-VZ van GMR VO. Actie allen.

● Communicatie Spring High. Er wordt aandacht gevraagd voor communicatie rond
Spring High. Bestuur mag daar pro-actiever op acteren. VZ zal bestuur erop wijzen.

● Adviesplichtige besluiten, betrekken ouder- en leerlinggelederen. Er wordt
nogmaals aandacht gevraagd voor de wettelijke procedures rond adviesplichtige
besluiten, in het bijzonder bij het aanstellen van directeuren en leden van het
bestuur. VZ zal signaal afgeven aan bestuur in relatie tot toekomstig aan te nemen
personen, denk bijvoorbeeld aan positie RvT. VZ zegt toe dat zowel ouder-, als
leerlinggelederen vertegenwoordigt zullen worden.

● NPO-plannen. Een zestal GMR-leden geven aan de NPO-plannen van hun vestiging
niet te hebben gezien. VZ heeft aan dat de GMR-leden dit aan moeten kaarten bij de
directie/ MR van de betreffende vestiging.

13. Vergaderingen
Op planning staat:
26 november 2021 HR commissie. Online.
7 december 2021 Vergadering GMR-CvB. Online.
10 dec 2021 Meeting RvT. Afgevaardigde GMR, leerlingen Johannes Liaghat en

afgevaardigde ouders, Henk Maul sluiten graag aan. VZ vraagt RvT
hen uit te nodigen


