
Notulen GMR-CvB, dinsdag  15 September  2015 

Aanwezig:  

Bert Lahuis (voorzitter vergadering, voorzitter GMR PO, personeel Europaschool), Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, 
personeel Mundus), Vincent Koerse (vicevoorzitter GMR VO, personeel AICS), Hagar Beerends (personeel Eilanden), 
Helga Frömming (personeel Berlage, Susanne Borowski, (personeel 4

e
 Gymnasium), Eduard Jebbink (ouder AICS PO), 

Gerrit Blom (ouder WSV),  Igor Asselbergs (ouder Berlage), Michiel van Otegem, (ouder MSL), Vera Weeber (personeel 
WSV),   Ruth Kervezee (voorzitter College van Bestuur), Percy Henry (lid College van Bestuur),  Moniek de Suijck (hoofd 
PZ),  Bamba Konté (Directeur Bedrijfsvoering CB), Stefan Elevelt (Personeel PO DENISE), Floris Dutman (leerling AICS),  
Shanna Kamp (leerling 4

e
 Gymnasium),  Tara Mammen (leerling Cartesius), Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 

Afwezig: 

Dennis de Lange (personeel Berlage), Joris Rijbroek (ouder Europaschool),),  Cees Glastra van Loon (personeel Mundus), 
Laura Sebbelin (personeel VO DENISE),  Annemarie Proost (personeel Cartesius), Paul Dekker (personeel Marcanti). 

  

 

1. Mededelingen 

 Voorstelronde nieuwe leden:  Shanna Kamp (leerling 4e Gymnasium), Hagar 
Beerends (personeel Eilanden), Stefan Elevelt (was ouder Eilanden, nu personeelslid 
DENISE PO). Alsmede Bamba Konté (directeur bedrijfsvoering centraal bureau). 
  

2. Notulen 23 juni 2015.  

 Vastgesteld met de volgende wijzigingen: Susanne Borowski  staat als aanwezig, 
maar was afwezig. Punt 8: CvB bekijkt de mogelijkheid tot uitbreiding 4e Gymnasium. 
Wordt: CvB bekijkt de eventuele mogelijkheid tot uitbreiding 4e Gymnasium. Dit 
bevindt zich in uiterst prematuur stadium. Rondvraag: Punt van zij-instromers tussen 
Esprit scholen onderling komt op de agenda MT, gevolgd door agenda GMR. 
 

3. Mededelingen College van Bestuur 

 Schriftelijke mededeling: Er volgen nog stukken betreffende de Evaluatie Stedelijk 
toelatingsbeleid PO en VO. In eerste instantie worden deze in de 
Onderwijscommissie GMR besproken. 

 Uitbreiding Cartesius: De gemeente wenst uitbreiding van capaciteit om de 
schrijnende “gevallen” van het matching systeem op te vangen. Esprit/Cartesius 
heeft vier klassen aangeboden. 

 Met de start van Cartesius II/de dependance werd tevens de druk op Cartesius I 
verlicht. Het gebouw was al overvol. 

 Het CvB conformeert zich aan de Code goed Onderwijsbestuur VO die afkomstig is 
vanuit de VO-Raad.  Het taalgebruik hierin roept ergernis op bij de GMR. Als bestuur 
moet je in begrijpelijke taal kunnen spreken, nu is het geen heldere taal. Gezien haar 
positie van Ruth binnen de VO-Raad wordt haar gevraagd om dit terug te koppelen. 

 CAO VO: de onderhandelingen zijn nog gaande. De verwachting is op korte termijn 
afronding  met een concrete nieuwe CAO VO. 

 Ziektecijfers: vanaf heden zullen ook de absolute cijfers van de grootte van de 
scholen worden toegevoegd. 
 
 
 
 



 

4. Opleidingsschool 
 Esprit is een lerende organisatie. We bieden opleidingsplaatsen voor stagiaires en 

leren ook weer door de inbreng van stagiaires. Bijvangst van de opleidingsschool is 
het mogelijk voorzien van (excellente) leerkrachten in eigen vacatures. 

 Knelpunt is te veel stagiaires die aan dezelfde klas lesgeven. Hier zal het CvB op 
terugkomen. 

 De Esprit basisscholen doen  mee aan het academisch traject van de 
Opleidingsschool. De VO scholen willen ook graag deelnemen aan de academische 
opleidingsschool. Ze hebben meegedaan aan de accreditatie. Het definitieve rapport 
volgt nog, maar de verwachting is hoopvol. 

 Zie verder de presentatie die bij deze notulen is gevoegd. 
 

5. Update Werkplan College van Bestuur 

 Verbouwing Mundus: De zaken die de veiligheid bevorderen worden met ingang van 
komende herfstvakantie aangepakt. 

 Het werkplan bestaat uit 44 punten. Het is wenselijk al de afzonderlijke GMR 
commissies de punten eruit halen die hen betreffen en in hun vergaderingen ter 
sprake brengen. 

 DENISE is niet alleen een school voor Nieuwkomers, ook Amsterdamse leerlingen 
kunnen er worden geplaatst. Het besluit hiervan staat vast, het is alleen een kwestie 
wanneer dit plaatsvindt (dit gebeurt nu wel al, maar nog incidenteel). Dit in het kader 
van de groei van leerlingen in Amsterdam. Probleem is het aantal vierkante meters, 
waarin de gemeente nog niet heeft voorzien. Het klopt dat dit interne concurrentie 
teweeg brengt, maar dit geldt voor veel Espritscholen. 
 

6. Secundaire Arbeidsvoorwaarden 
 Er wordt instemming gevraagd over twee onderdelen: de Reiskostenvergoeding en 

de Arbo-hulpmiddelen.  

 Reiskosten: In 2012 is er met goedkeuring van de GMR een Espritregeling gekomen 
die afwijkt van de CAO. Het verzoek is om Esprit zich toch te laten houden aan de 
CAO. 
 

7. Promotiebeleid en Functiemix VO 
 De GMR heeft in een eerder stadium ingestemd met uitvoering van  90% van de 

landelijke Functiemix doelstelling qua percentages functies. Dit beleid blijft bestaan. 
Op verzoek van de GMR is nu ook het promotiebeleid op papier gezet. 

 Voor de invulling moet er per school naar worden bekeken. Het promotiebeleid is op 
schoolniveau. Een individuele school mag binnen de begroting altijd meer doen, 
maar het gezamenlijke moet staan in het kader van de eerder afgesproken 90%. Dit 
geldt ook voor de PO scholen. 
 

8. Rol MR en GMR met betrekking tot uitbreiding/krimp op/van een Espritschool. 
 De WMO geeft handvatten, verder zijn er richtlijnen nodig, maar van geval tot geval 

blijft het maatwerk. Wanneer acteert het bestuur en wanneer de school? 

 Er een document nodig om op terug te vallen met een goed beschreven stappenplan. 

 Een werkgroep wordt ingesteld, bestaande uit Igor Asselbergs, Helga Frömming en 
Eduard Jebbink die o.a. informatie gaat inwinnen bij de AOB. 
 

 



9. GMR- commissies 

 Financiën: De  Kaderbrief  2016-2018 laat zien dat Espritscholen er goed voor staat 

en aan de normen voldoet. Mundus loopt voor op het Reorganisatieplan. Berlage 

behoeft extra aandacht. DENISE heeft nog geen positief resultaat vanwege het groei 

effect van een nieuwe school, maar loopt in de pas met de begroting. Zowel de 

Kaderbrief als de Flash werden door de Commissie Financiën positief beoordeeld. 

 HRM: Het ziekteverzuim krijgt de volle aandacht. Het onderscheid tussen verzuim bij 

OOP en bij het OP zal in volgende rapportages worden weergegeven. In de afgelopen 

bijeenkomst van de commissie HRM is gesproken over met name het frequent 

ziekteverzuim. Gekeken wordt of bijvoorbeeld de ARBO arts sneller moet worden 

ingeschakeld. Ook zal zij aandacht schenken aan het nul verzuim (aantal 

medewerkers dat zich niet ziek meldt), dat lager is dan het landelijk gemiddelde.  

 Onderwijs: De commissie Onderwijs gaat uit van innovatie en wil hiervoor in het 

voorjaar een inspiratiemiddag organiseren voor het gehele Espritpersoneel. Die 

middag kan starten met een inspirerend betoog en waarna workshops worden 

aangeboden. Het doel is om er concreet inspiratie en energie uit te halen. De 

commissie wil graag voor eind oktober weten wat de budgettaire ruimte  is en krijgt 

een contactpersoon om concreet zaken mee te doen: Kees van Ruitenbeek, rector 

van de Aics is binnen het MT de portefeuillehouder onderwijsmanifest . Het CvB 

geeft aan dat scholen al erg vol zitten en heeft vraagtekens bij een centrale 

inspiratiemiddag. Het is daarom belangrijk is om te focussen op zaken die nu binnen 

Esprit actueel zijn, innovatie in West en Internationalisering, bijvoorbeeld een 

minidebat voor Esprit en interessante stakeholders. De Gemeentebeurzen gaan ook 

over innovatie, dus zaken moeten wel op elkaar worden afgestemd. Vanuit het  

Transitieplan kan een Thematafel worden georganiseerd.  

 Duurzaamheid: Kees van Ruitenbeek sluit zich bij deze commissie aan, waarmee er 

een lijn is met het Managementteam. Er zal een Duurzaamheidsmeter worden 

gemaakt en vandaaruit doelstellingen worden geformuleerd. Zonnepanelen is een 

speerpunt waarbij het eerst duidelijk moet worden of hier budget voor is. De meeste 

kans hiervoor is bij de bouw van een nieuwe school. 

 

10. Rondvraag 

 Bamba Konté geeft aan het een prettige kennismaking te vinden. Hij zal ervoor 

zorgen dat de volgende keer dat de GMR vergadert de internetverbinding 

functioneert. 

 Helga Frömming: De basisscholen geven de leerlingen een steeds hoger advies, 

terwijl dit in het VO geregeld op een teleurstelling uitdraait. Kan het CvB dit stedelijk 

inbrengen? Binnen het Samenwerkingsverband krijgt dit onderwerp binnenkort de 

volle aandacht.  

 Sjaak Meerdink: In hoeverre maakt het bestuur beleid op de te verwachte stroom 

leerlingen die als vluchteling naar Amsterdam komen? Naast de nieuwbouw van het 

4e gymnasium komt de grootste COA van het land. Het CvB is hier samen met de 

wethouder onderwijs mee bezig. Esprit wil hierin een voorhoederol houden en deze 

groep leerlingen zeker niet in de steek laten. Het staat hoog op de agenda. Er is nauw 

contact met Vluchtelingenwerk.  


