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De bijeenkomst met de RvT op 30 november zal gaan over duurzaamheid. Graag 
aan ieder de vraag om bedenken welke gesteld kunnen worden aan het RvT. 
 
Vragen vanuit GRM gesteld aan DB: 
1. Nut en noodzaak van de reis naar Wenen. College wil de volgende vergadering 
hier nog uitleg over geven. Vol programma, geen plezierreisje. Is sowieso om de 
twee jaar, blijven ze ook doen. 
2. Voor het IB-programma is er een projectleider die de leraren gaat trainen voor wie 
het IB-programma nieuw is. 
3. College was verbaasd over de 'zorgen' over duurzaamheid. Er komt (te zien in de 
begroting) 377K investering. En er komt een overzicht van wat al wordt/is gedaan. 
4. Wij hebben adviesrecht op de begroting en daarmee ook op de bekostiging aan 
het College. GMR wil toch ook graag inzicht in waar de kosten naartoe gaan. 
5. Mochten er nog andere vragen zijn die niet beantwoord zijn, stel deze dan graag 
via de mail. 
 
Henk heeft twee berekeningsvragen uit de begroting.  
Vragen die er nog zijn via Sjaak. In volgende vergadering geen presentatie. 
 
Helga/Vincent: 
-CAO; mensen die zieke collega's vervangen zouden meer vergoeding krijgen. 
Rector Berlage zegt; dat bepalen wij niet, daar moet Esprit-beleid op komen. Dat is 
er nog niet. Kan dat er komen? 
-Kan er Esprit-breed beleid komen over hoe met de lesvermindering omgegaan moet 
worden. Overzicht van de mogelijkheden. 
-Functiemix is vastgelopen door het entreerecht. Er bestaat een landelijke functiemix 
en een grootstedelijke regeling. Welke handhaven we bij Esprit en is er ruimte voor 
meer? 
-Is er een opslagfactor voor ontwikkeltijd? Er komt nu mavo/havo op het Berlage. 
Dus daar moet veel voor ontwikkeld worden. Binnen AICS is een hogere opslagfactor 
gegeven voor ontwikkeltijd. Is hier Espritbeleid voor? 
 
ICT vraag van Erik, gaat hij stellen? 
 
Update PMO vanuit HRM. Looptijd tussen nu en mei, dan moet het afgerond zijn. 
Deze week email naar leidinggevenden en MR, dan nieuwsbrief, flyer bij de 
kerstkaart. Januari planning voor de bus. Combinatie van vragenlijst en onderzoek in 
de bus. In mei wordt het geëvalueerd in de GMR. 
 
De GMR zal worden aangevuld met een ouder AICS-VO en leerling AICS. 



 
Jasper: 
Een commerciële partij heeft een gids verspreid die lijkt op de scholengids van 
Esprit. Veel kinderen en ouders gaan er vanuit dat dat DE gids is. Esprit is hier flink 
ondervertegenwoordigd. Wat gaat Esprit doen? 
 
 
 
 
Genotuleerd door Vera Weeber 


