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1. Concept Notulen 18 maart 2014  
Goedgekeurd 

 

2. Mededelingen College van Bestuur 

 Update Go West/Beroepscollege West 

Ondanks dat de Gemeente heeft geïnitieerd om het Beroepscollege West op te zetten,  heeft de 

vervangend PvdA wethouder van Onderwijs van Ossel een brief geschreven aan de drie betrokken 

schoolbesturen, waarin hij het samengaan met Mundus op veiligheidsgronden afraadt. Voor Zaam is dit 

rede om kennelijk de overdracht van Calvijn "on hold" te zetten. Op dit moment vindt er bestuurlijk 

overleg plaats hoe verder. De hoop is gevestigd op de nieuwe wethouder, die een doorbraak mogelijk nog 

kan bewerkstelligen.  

 Entreerecht 4
e
 Gymnasium 

De afspraak is dat het 4
e
 Gymnasium op HR gebied met het beleid van het OSZG bestuur meegaat, zolang 

er geen frictie is met Esprit, in het gebruik ook ‘Status Aparte’ genoemd en met respect voor de formele 

samenwerkingsovereenkomst. Formeel valt het 4
e
 Gymnasium  onder het Esprit bestuur en hebben de 

medewerkers een gelijkluidende aanstelling en 

 -rechtspositie als de overige Espritmedewerkers. Daarom moet het item van het Entreerecht er nu 

worden uitgelicht. Het Entreerecht geldt maar voor één jaar, waardoor er geen frictie is en het geen 

bezwaar is dat het 4
e
 Gymnasium het OSZG in deze volgt. 

 Het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen VO  

Het RPO wordt op dit moment met alle schoolbesturen in concept opgesteld, waarna het naar de GMR 

komt. Het betreft alleen VO scholen. De GMR heeft uitsluitend bevoegdheden over de eigen organisatie. 

Bij Esprit zullen Go West/ Beroepscollege West opvallen en de internationale leerroute voor PO/VO. 

 Integriteitscode 

De wijzigingen op de versie die de GMR nog niet heeft goedgekeurd is nog niet af en zal na de zomer op de 

agenda komen. De GMR heeft tegen twee onderdelen bezwaar gemaakt, romantiek op het werk en het 

mogen ontvangen van cadeautjes van ouders als blijk van dank na een schooljaar of  de verjaardag van 

een leerkracht. 



 Wet Werk en Zekerheid 

De positie van flexwerkers treedt per 1 januari 2015 in werking en betekent ook een wijziging voor Esprit, 

in plaats van drie maal een tijdelijke aanstelling, worden dit er twee. 

 Update Werkplan 

Ieder jaar in juni komt dit terug en dient als geheugensteuntje. Opgemerkt wordt dat er met één begrip 

internationale school moet worden gewerkt, nu staan er vier.  

Het onderwijsplan ICT wordt opgesteld waarvoor  een externe opdracht is verstrekt .  

 Procedure lid College van Bestuur 

Er zijn twee adviescommissies ingesteld die de Benoeming Advies Commissie adviseren, één van het MT 

en één van de GMR. In de GMR hebben zitting, Bert Lahuis, Sjaak Meerdink, Helga Frömming en Michiel 

van Otegem. Zij komen 2 juli bijeen; het is de bedoeling om iemand vòòr de zomer aan te nemen, die 

uiterlijk 1 oktober start. Bureau van der Kruis begeleidt het proces en zal de adviescommissie duidelijk 

maken hoe er van een longlist naar een shortlist is gegaan. Er worden één of twee cv’s gepresenteerd, 

waarna de commissie een gesprek heeft met de kandidaat of de twee kandidaten. Dit gebeurt met 

volstrekte geheimhoudingsplicht, aangezien na gesprekken met de commissie het 

arbeidsvoorwaardengesprek plaatsvindt. 

 

3. De Nieuwe Internationale School Esprit 

 Er wordt uitvoerig bij dit punt stilgestaan. Het gaat om een ambitie waarin wordt gepoogd deze stap 

voor stap te verwezenlijken. De eerstkomende nieuwe stap is het toelaten van PO leerlingen, 

waardoor het de eerste PO/VO tweetalige school in Nederland zal zijn. De school is niet alleen voor 

nieuwkomers, maar ook voor Amsterdammers die(of waarvan de ouders) een internationale 

opleiding wensen. De wensen van ouders en leerlingen zijn leidend. 

 De school lijkt levensvatbaar, mede omdat de AISC kampt met een grote wachtlijst en er dus blijkbaar 

vraag is naar dit soort scholen, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de globalisering. Met de nieuwe 

school worden ook andere lagen uit de bevolking aangeboord om internationaal onderwijs te volgen, 

omdat de Aics uitsluitend kan bestaan door een hoog bedrag aan schoolgeld te heffen. 

 Op kleine schaal start de school per 1 augustus a.s., als een soort pilot, waarbij het Schoolplan van het 

4
e
 Gymnasium als voorbeeld dient en zal worden overgenomen.  

Een deel van de Nieuwkomers zullen na voldoende Nederlands/Engels te hebben geleerd ook 

schakelen naar de andere Esprit VO scholen. In de herfst volgt de eerste rapportage. 
 Het CvB zal op verzoek van de GMR onderzoeken of het mogelijk is om een extern adviseur bij dit 

proces te betrekken (Actiepunt CvB). Het proces dat nu gaande is, is een voortvloeisel uit eerder 

genomen besluiten waarover de GMR advies/instemming heeft gegeven, startende met het 

Internationaliseringplan van jaren geleden, het Uitwerkingsplan, het Onderwijsmanifest, de 

Werkplannen van het CvB en het Businessplan. Boven alles staat dat wat het beste is voor onze 

leerlingen het uitgangspunt is. Het samenvoegen van verschillende niveaus gebeurt ook al op de AICS, 

hiermee is dus ervaring, waarbij een goede intake van groot belang is. Opgemerkt wordt dat 

inmiddels in Spanje alle scholen een aanbod hebben van half Engels, half Spaanstalig onderwijs, wat 

goed werkt. 

 Voor het proces is geen stappenplan, maar het CvB zal alle relevante informatie die zij heeft met de 

GMR delen. In de MR’en van de Europaschool, het Mundus en het Berlage zal de internationale 

school nog voor de zomer worden besproken.   

Het GMR advies luidt aldus: Er is een positief advies ter ondersteuning van de internationalisering, mits 

a. De kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd 

b. Er een periodieke kwaliteitscontrole plaatsvindt 

c. De bestaande scholen er niet onder gaan lijden 

d. Dit advies niet wordt opgevat als een instemming met het Businessplan dat er nu ligt. 

 Actiepunt 1: Brief aan CvB met Positief advies met kanttekeningen Internationalisering 

 
 

 

4. Mundus update Reorganisatieplan 



Het oorspronkelijke Reorganisatieplan wordt niet teruggetrokken, omdat er nog 13,9 FTE moet worden 

gereduceerd. De druk moet hierdoor op de ketel blijven, ondanks de wetenschap dat medewerkers last blijven 

houden van ontslagdreiging. Voorlopig vallen er echter geen gedwongen ontslagen, hetgeen ook aantrekkelijk 

is voor nieuwe docenten om bij Esprit te starten. Mobiliteit blijft echter gestimuleerd en houdt in dat andere 

scholen dan Mundus hiermee worden belast. 

 

5. Sociaal Statuut 
De GMR kan niet goed beoordelen of de inhoud goed is, omdat de expertise ontbreekt.  Het zal daarom worden 

voorgelegd aan de AOB. Het oude Sociaal Statuut van 1996 zal ook worden meegestuurd en blijft van kracht 

totdat er een nieuw statuut is. Hierin moet tempo worden gemaakt, omdat het nieuwe voorstel waarschijnlijk 

beter voor het personeel is dan het oude. 

 Actiepunt 2: Het Sociaal Statuut samen met het huidige Sociaal Statuut voorleggen aan AOB 

 

6. Bestuursformatieplan 
Ieder jaar wordt er een Bestuursformatieplan gemaakt.  Het uitgangspunt is dat het geld de leerling volgt. 

Nieuw is dat PO en VO samen worden opgevoerd. 

Het GMR advies is positief. 

 Actiepunt3: Brief aan CvB met positief advies inzake Bestuursformatieplan 

 

7. Jaarverslag Externe Vertrouwenspersonen.  
Het is het eerste jaarverslag van de Externe vertrouwenspersonen. Bij de taakomschrijving is vergeten te 

vermelden dat de beklaagde ook door de vertrouwenspersoon kan worden bijgestaan. Dit is naast de 

diversiteit man/vrouw juist de reden geweest om een tweede vertrouwenspersoon aan te stellen. Het CvB zal 

ervoor zorgen dat dit wordt aangevuld. 

 Actiepunt 4: Brief aan CvB met bevestiging afspraak aanvullen takenpakket externe 

vertrouwenspersonen 

 

8. Toelichting CAO VO  

 Inmiddels is op alle VO scholen door afdeling Personeelszaken een voorlichting gegeven.  

 De GMR vraagt hoe de procedure eruit komt te zien voor een medewerker die weer uit de Ld wordt 

gehaald. De AOB geeft aan dat dit in de praktijk moeilijk is te verwezenlijken. Voor het komend 

schooljaar moet dit bekend zijn, omdat anders betreffende medewerkers niet weten waar ze aan toe 

zijn. Het CvB is zich hiervan bewust en nadere uitwerking volgt. Hierbij wordt erop gelet dat 

leidinggevenden/vakgroepgenoten niet persoonlijk op de eventuele demotie kunnen worden 

aangesproken. Beoordelingsformulieren over collega’s is evenmin wenselijk. 

 De verspreiding van de digitale wensenformulieren is niet vlekkeloos verlopen. Op de AICS was het 

hinderlijk dat er geen Engels exemplaar voorhanden was. 

 Vòòr 4 juli zal de afdeling Personeelszaken alle formulieren verwerken.  

 Als het wensenformulier niet op tijd is ingeleverd, zal de schoolleiding bepalen, geleid door het 

rooster. 

 Actiepunt 5: Brief aan CvB met bevestiging afspraak regeling demotie Ld schaal 

 

9. Rondvraag 

 Hoe gaat het met de Financiële rapportage richting scholen: deze vindt maandelijks plaats. 

 Is er sprake van dat de Zomerschool terug komt? Dit is een vraag voor de MR van Mundus aan haar 

directie. Bij Mundus is het gestopt doordat de gemeente de subsidie introk en er vanuit eigen 

middelen geen geld voor was. Er is duidelijk behoefte aan. 

 

 


