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1.

Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Ook welkom
aan de aanwezige Cartesius2-ouders.
De agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen
Vaststelling notulen 5 februari 2019 (bijlage)
Mededelingen College van Bestuur
a) Samenwerking VOVA
Huisvesting Cartesius 2 (bijlage)
Doorstroomeisen (bijlage)
Loting & Matching (bijlage)
Onderwijsagenda: het onderwijsaanbod in Amsterdam (bijlage)
Eigenrisicodragerschap (ERD) (bijlage)
Manifest Circulair (duurzaamheid) (bijlage)
Aanpak lerarentekort
Deelcommissies
Rondvraag
Sluiting

Mededeling van het CvB.
De vorige twee keren is er tijdens de onderwijsstakingen door Esprit doorbetaald. Dit
keer gebeurt dat niet. Dat is bij het PO verkeerd gevallen. Het CvB wil benadrukken
dat zij het doel nog steeds sympathiek vindt maar dat zij dit keer teruggaat in haar rol
en positie als werkgever. En daar hoort bij: geen werk geen loon.
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Vaststellen notulen

De notulen van 5 februari 2019 zijn vastgesteld.
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Mededelingen College van Bestuur

a) Samenwerking VOVA
In de volgende vergadering staat de samenwerking met het Vova weer op de agenda
en dan zal het CvB met nieuwe informatie komen.
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Huisvesting Cartesius 2

De jurist van Esprit vertelt hoe het liep en loopt met de medezeggenschap rond
Cartesius 2:
 Dhr. Menno van de Koppel van OCO heeft schriftelijke vragen gesteld.
 Mr. Al Khatib van Stibbe heeft namens de Kerngroep Ouders Cartesius 2 een
sommatie gestuurd.
 In 2015-2016 heeft de gemeente Esprit verzocht om, in verband met krapte,
een nieuwe school te starten.
 Eerst was hiervoor een ruimte vlakbij Cartesius Lyceum beschikbaar, later
werd dat het pand aan de Passeerdersgracht.
 Cartesius was toen nog een afdeling binnen het Cartesius Lyceum en als
zodanig ook bij DUO bekend.
 Naar verwachting zal Cartesius 2 in 2020 een zelfstandige school zijn (zie ook
het RPO 2020-2025). Dan is de school aan de WMS gebonden.
 Cartesius Lyceum en Cartesius 2 waren steeds meer van elkaar verwijderd en
daarom leek het verstandig om ze niet in een gezamenlijke MR te laten
opereren maar de medezeggenschap in de GMR te laten plaatsvinden.
 Ondertussen waren er op Cartesius 2 een leerlingklankbordgroep en een
ouderklankbordgroep actief.
Het GMR-lid van Cartesius 2 voegt hier aan toe dat het docententeam het onderwijs
binnen Cartesius 2 heeft vormgegeven.
Het CvB schetst de gang van zaken rond Cartesius 2:
 In 2015 was er te weinig capaciteit in Amsterdam en breidde Esprit middels
Cartesius 2 het Havo/VWO-onderwijs uit. Op verzoek van de gemeente.
 Door de gemeente werd het pand aan de Plantage Muidergracht aangeboden.
 Het proces loopt via het Cartesius Lyceum, anders is het niet mogelijk een
nieuwe school te starten.
 Bij het proces werden steeds ouders en personeel betrokken.
 De verbouw-plannen voor Plantage Muidergracht werden steeds duurder en
wensen, zoals bijvoorbeeld twee gymzalen, sneuvelden.
 De aanbesteding lukte niet. Er waren te veel risico’s.
 Veel contact met de wethouder.
 Het pand van IJburg 2 wordt aangeboden. Het onderwijsconcept van
Cartesius 2 kan ook op deze locatie worden uitgerold.
 Formeel is er nog geen ja gezegd tegen de locatie IJburg 2 maar er zijn op dit
moment geen alternatieven.
Vanuit de GMR wordt de vraag gesteld wat er gebeurt als het CvB niet akkoord gaat
met het voorstel van de wethouder. Het CvB antwoordt dat daarvoor goede
argumenten zouden moeten worden gegeven. En dat als er verder zou worden
gekeken ook Amsterdam Zuidoost als alternatief gegeven zou kunnen worden.

Vanuit de GMR komt de vraag of en hoe de gemeente de ouders tegemoet komt.
Gedacht wordt aan vervoer. Het CvB antwoordt dat daar nog geen sprake van is.
De GMR vraagt of er een risico-analyse is gemaakt. Hoeveel leerlingen zijn er op
IJburg? Het CvB antwoordt dat VO-leerlingen zich over de gehele stad bewegen. De
huidige onrust is natuurlijk slecht voor het aantal inschrijvingen. Dat is ook aan de
gemeente kenbaar gemaakt. De deur staat nog op een klein kiertje, de aanbesteding
loopt nog tot 1 mei 2019. Op 14 maart 2019 wordt er verder gepraat met ouders. Er
zal dan ook gekeken worden naar alternatieven. Bij dat gesprek zal de voorzitter VO
van de GMR aanwezig zijn.
Het CvB zegt toe met ouders die dat willen op zoek te gaan naar een andere school
voor hun kinderen, binnen dan wel buiten Esprit.
Vraag vanuit de GMR: IJburg 2 moet het pand verlaten vanwege leegstand.
Cartesius 2 wil niet groter groeien dan 650 leerlingen. Het CvB antwoordt dat er op
IJburg 2 ook andere problemen spelen en dat de GMR zich hierover geen zorgen
hoeft te maken.
De GMR vraagt of er voldoende tijd is voor de verhuizing van Cartesius 2 naar IJburg
2? Moet er ook nog verbouwd worden? Het CvB antwoordt dat nog niet bekend is
wanneer IJburg 2 het pand verlaat maar dat het gebouw nog nieuw is en er geen
zorgen hoeven te zijn over verbouw en verhuizing.
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Doorstroomeisen

De GMR adviseert positief over het voorgenomen bestuursbesluit voor een
drempelloze doorstroom op alle VO-scholen. De onderwijscommissie van de GMR
heeft een aantal aanbevelingen en zorgen geformuleerd. Deze worden als bijlage bij
dit advies aan het CvB gestuurd.
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Loting & Matching

De GMR adviseert positief over de voorgestelde aanpassingen in het loting &
matchingsysteem.
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Onderwijsagenda: het onderwijsaanbod in Amsterdam

Dit punt zal worden besproken op de onderlinge GMR-vergadering van 26 maart
2019.
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Eigenrisicodragerschap (ERD)

Hoofd HRM geeft een korte uitleg over de ERD:
 Per 1-1-2017 is het Vervangingsfonds PO stopgezet.
 Om dit te doen moet het ziekteverzuim moet onder de 10% liggen. Dat is bij
Esprit het geval.
 Voor 2017 waren de cijfers goed.
 Ook voor 2018 zijn de cijfers goed. Door uit het Vervangingsfonds te stappen
wordt er geld bespaard.
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Manifest Circulair

Dit punt zal worden besproken op de onderlinge GMR-vergadering van 26 maart
2019.

10

Aanpak lerarentekort

Dit punt zal worden besproken op de onderlinge GMR-vergadering van 26 maart
2019.
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Deelcommissies
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Rondvraag

De GMR vraagt hoe het CvB staat tegenover ‘klimaatspijbelaars’. Het CvB antwoordt
dat zij hier sympathiek tegenover staat. Per school wordt er bekeken hoe er met het
verzuim wordt omgegaan.
De GMR-vraagt zich af of het wenselijk is dat er inspraak dan wel medezeggenschap
zou moeten plaatsvinden binnen de OSVO. Het CvB antwoordt dat dit niet wenselijk
is. Het OSVO komt met plannen en ideeën, de medezeggenschap vindt vervolgens
plaats binnen de verschillende scholen(groepen).
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Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

