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  AGENDA ONDERWERP  ACTIES 

0  Vooroverleg GMR, werkwijze Google Drive en mededelingen 

Men plaatst de opmerkingen in het document ‘CONCEPT 

NOTULEN’ en schrijft de verbeterde tekst zodanig dat het 

gelijk opgelost kan worden, door de secretaris op het knopje 

‘oplossen’ te laten drukken. Zie rechts bovenin: 

‘opmerkingen’. 

ACTIE GMR: 

Men plaatst 

opmerkingen in het 

document CONCEPT 

NOTULEN voor 

veranderingen - 
vanaf nu. 

1  Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen 

2  Verslag vaststellen 

Aangepast en vastgesteld. 

ACTIE SECR: 

Verslag aanpassen 

en op de website 

laten plaatsen. 

3  Mededelingen CvB 

a. Voorstel opstroom afstroom na kwalificatie en update 

protocol warme overdracht binnen Esprit scholen 

Er is veel commotie geweest rondom de toelatingen van havo 

leerlingen naar vwo. De politiek heeft zich er ook mee bezig 

gehouden. Het CvB vindt dat er wellicht, met extra afspraken 

een diploma toegang moet kunnen geven om door te stromen 

naar alle Esprit scholen. De GMR wordt hier tijdig in 

ACTIE GMR: 
meedenken 

onderlinge 

vergadering -  
vanaf nu. 



betrokken, maar voorlopig wordt eerst in het MT besproken 

wat het zou betekenen voor de scholen van Esprit.  

Het CvB komt vervolgens met een voorstel en vraagt de GMR 

al mee te denken.  

b. Update onderzoek mogelijke aansluiting basisschool De 

Verwondering  

De oorspronkelijke datum van 1 januari om alles goed te 

kunnen beoordelen is niet haalbaar, er wordt naar gestreefd 

om dat per 1 augustus 2018. Er komt een kwaliteitsonderzoek. 

Een afvaardiging van het MT gaat een ochtend meekijken om 

de kwaliteit te kunnen beoordelen.  

c. 1 oktobertelling instroom leerlingen  

De telling is er nog niet, maar wat op dit moment bekend is 
geeft aan dat er een lichte groei is. Vorig jaar was de telling 

7043 lln en de telling van nu is 7243 lln. Dit komt met name 

door Cartesius 2 en er is een  lichte groei bij het 4e 

Gymnasium door een extra klas. Verder is er ook groei bij AICS 

PO en AICS satellite. 

Het zit Esprit dit jaar mee, maar er wordt benadrukt dat groei 

niet een doel is. Er wordt per school gekeken wat er nodig is. 

Er zijn 2-3 leerlingen uitgeschreven bij Esprit scholen i.v.m de 

start van de nieuwe Islamitische school  

Er wordt hard gewerkt door de scholen om de vacatures op 

tijd te vullen. 

d. Ziekteverzuimcijfers tot en met juni zijn toegevoegd als 

bijlage  

Elk kwartaal gaan ze mee. Het verzuim document is 
vergelijkbaar met voorgaande jaren. Een GMR-lid merkt op 

dat er geen daling plaats heeft gevonden, we zitten nog 

steeds boven het gestelde doel van 5%.Een verklaring is dat 

het verzuim bij een aantal espritscholen te hoog is en dat het 

situatieafhankelijk is  

ACTIE MONIEK: 

Moniek vraagt de 

school om een 

naam voor Sjaak om 

contact op te 

nemen met de 

MR/verwondering. 

- voor 31 oktober 

4  Onderwijsmanifest - Mondelinge toelichting 

Ondanks dat er van de zomer aan het definitieve concept is 
gewerkt, kon de tekst vandaag pas met alle schoolleiders 

gedeeld worden. Het is niet gebruikelijk om een document 

eerst met de GMR te delen voordat het definitief is. De RvT en 

de GMR krijgen het woensdag 20 september 2017 toegestuurd. 

Het CvB geeft overigens aan dat zij er natuurlijk voor open 

staan als er nog behoefte is om het te bespreken voordat de 

RvT vergadering plaatsvindt. Als er behoefte is, kan er door de 

GMR-leden nagedacht worden wie hierover met het CvB wil en 

kan zitten. 

ACTIE GMR: 

Onderwijsmanifest 

doornemen en 

besluiten of er 

behoefte is aan een 

bijeenkomst met 

het CvB, nog voor 

de RvT vergadering. 

- vrijdag 22 sept. 

5  Medewerkersonderzoek stand van zaken 



Van alle verbeter-plannen die door de directeuren zijn 

gemaakt en ontvangen is er in hoofdlijnen een samenvatting 

gemaakt.  

De scholen gaan er tot mei mee aan de slag en in mei komt er 

vervolgens een evaluatie. De uitvoering komt volgend jaar en 

het CvB controleert het in een Managementcontract.  

Een CvB HR adviseur zal in gesprek gaan met de scholen.  

De RvT wil toch in groepen, twee punten bespreken over het 

MO. 

 

6  RI&E voortgang  

RI&E staat voor risico inventarisatie en evaluatie: Het 

onderzoek is inmiddels afgerond. De evaluatie van de scholen 

is in hoofdlijnen terug te zien in de memo. Sommige dingen 

hadden invloed op de begroting. In de oplegger staat wat in 

grote lijnen terug kwam. Het CvB heeft een adviesrol op 

veiligheid als het gaat om harde en zachte dingen. BHV is een 

voorbeeld daarvan. Er wordt niet centraal een 

preventiemedewerker aangesteld. De taakuren die een 

preventiemedewerker krijgt moet in het taakbeleid terug te 

vinden zijn. Een schooldirecteur moet prioriteiten aangeven. 

Een preventiemedewerker is 1 onderdeel van RI&E. Zij hebben 

handvatten gekregen om het actueel te houden. Een 

verbeterplan is gevraagd en dat moet op schoolniveau 

gemaakt worden. Het advies vanuit het CvB is om het terug te 

laten komen in het jaarkalender van de MR-en en het 

formatieplan op de school goed te bekijken. 

Het bevoegd gezag is gedelegeerd naar scholen, elke school 

mag zelf bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uitzoeken. 

Waar het nodig is kan ondersteuning geboden worden vanuit 

het CvB. 

 

ACTIE GMR: 

Maak er een 

jaarlijks 

terugkerend 

agendapunt van op 

je school binnen je 

MR. 

7  Secundaire arbeidsvoorwaarden - WKR 

Werkkostenregeling: Er kan nog meer gebruik worden gemaakt 

door medewerkers. Vorig jaar is er toegezegd dat er om deze 

reden een uitbreiding van mogelijkheden gerealiseerd kon 

worden. Er is gekozen voor een breder aanbod op het 

vitaliteitsbeleid. Dit betekent dat er veel mogelijk is om de 

privé werk-sfeer in balans te krijgen of te houden. 

Voorbeelden die genoemd zijn: fitness, pilates, Hello Fresh 

etc. 

Per jaar en per medewerker is het maximale fiscaal 

verloonbaar bedrag, 2400 euro. Als het op is, is het op maar 



het is nog nooit op geweest. Er blijft geen geld over, maar het 

geld kan anders besteed worden, waardoor het CB en de 

medewerker er voordeel aan kan hebben. De GMR-leden laten 

blijken er enthousiast over te zijn.  

 

8  Huisvesting Esprit - mondelinge update DB 

- AICS nieuwbouw: is in de fase van voorlopig ontwerp. 

- Berlage: er is een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd in 

het kader van renovatie schoolgebouwen. Hiervoor is een 

voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. 

- Cartesius 2: in de fase van voorlopig ontwerp, hierop volgt 

het definitief ontwerp. School start volgens planning in aug 

2019 aan de plantage Muidergracht. Dit betekent een jaar 

vertraging. Om de groei op te vangen is een pand aan de 

Lindengracht ter beschikking gesteld voor het schooljaar 

18-19. 

- De Eilanden: In het kader van frisse scholen wordt hier in de 

zomer van 2018 een technische oplossing gecreëerd.  

- Denise: Piet Mondriaanstraat: is in de fase van voorlopig 

ontwerp, dec 2018 oplevering en in 2019 starten. De planning 

staat onder druk en de verhuizing kan daardoor iets uitlopen. 

- Europaschool: In het kader van frisse scholen wordt hier in 

de zomer van 2018 een technische oplossing gecreëerd.  

- Marcanti: Hier speelt een issue rondom frisse scholen. 

(fijnstof als in Jan van Galenstraat). 

- Mundus: Net de verbouwing achter de rug. Het was een 

onderdeel van een groter geheel. Er wordt opnieuw gekeken 

naar hoe het oude plan alsnog vorm gegeven kan worden. Om 

de lln van de praktijkschool in het Mundus onder te brengen. 

- Esprit zit met verschillende ambtenaren voor po en vo om de 

tafel als het gaat om onderwijshuisvesting. 

- Door druk op internationaal onderwijs is het de wens van de 

AICS dat het CB ruimte creëert door elders huisvesting te 

vinden. De gemeente moet wel een ruimte geven om er uit te 

kunnen gaan.  

9  Werkplan CvB update 

Het werkplan is het kompas van het CvB. Ieder jaar is er een 

werkplan. Daarin staat alles wat het CvB doet en als er 

verheldering nodig is staan zij er altijd voor open. 

ACTIE GMR:  

Verder bestuderen 

en over twee weken 

erop terugkomen. 

alle vragen mogen 

gesteld worden. 



10  Eindrapport bestuurlijke collegiale visitatie 

Het is een zeer positief stuk geworden. De GMR heeft er naar 

gevraagd en de rapportage wordt ook gedeeld met de GMR in 

het kader van transparantie. 

De consistentie van beleid wordt herkent in alle lagen van de 

organisatie, dit blijkt ook uit de zelfevaluatie. 

Als voorbeeld worden de lln van Mundus genomen. Zij stonden 

zo ongeveer hun school te verkopen. Een visitatie was goed 

om te doen, is niet iedere drie jaar haalbaar, maar het is goed 

dat dit gedaan is.  

 

11  Deelcommissies, mededelingen 

Onderwijs: Het is handig om de commissies iets evenwichtiger 

in te delen. 

Uitnodiging van de gemeente: De duurzame school 26 

september 2017. Het valt alleen gelijk met de financiële 

commissie.  

 

 

ACTIES GMR: 

onderling afspreken 

om evenwichtige 

commissies te 

maken.  

Wie gaan er 

26-09-2017? 

12  Rondvraag & sluiting 

5 oktober: PO wordt niet gekort op hun salaris als de 

medewerker besluit te staken. 

De salarissen moeten landelijk verhoogd worden, dit kan niet 

binnen Esprit veranderd worden.   

De Opleiding Conferentie moet misschien samen met II&I in 

het voorjaar gepland worden, dit lijkt beter dan het najaar. 

Het idee om het op de dag van de leraar te doen, leek mooi 

maar misschien is het zo handiger.  

Het is mogelijk om inzicht te krijgen in het matchingsysteem 

en hoe dat is verlopen. 

ACTIE DB: 

agendapunt voor de 

volgende keer. 

   

 


