
 

 

Notulen GMR-CvB, dinsdag  17 mei 2016 
 
Aanwezig:   
Bert Lahuis (voorzitter vergadering, voorzitter GMR PO, personeel Europaschool), Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, 
personeel Mundus), Vincent Koerse (vicevoorzitter GMR VO, personeel AICS), Helga Frömming (personeel Berlage), Cees 
Glastra van Loon (personeel Mundus), Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Vera Weeber (personeel WSV),  Stefan Elevelt 
(Personeel PO DENISE), Ruth Kervezee  (voorzitter College van Bestuur), Percy Henry (lid College van Bestuur),  Moniek 
de Suijck (hoofd HR),  Hagar Beerends (personeel Eilanden), Annemarie Proost (personeel Cartesius), Joris Rijbroek 
(ouder Europaschool), Michiel van Otegem (ouder MSL),  Gerrit Blom (ouder WSV),   Michel Alders (ouder Eilanden), 
Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Dennis de Lange (personeel Berlage), Tara Mammen (leerling Cartesius), Susanne Borowski, (personeel 4

e
 Gymnasium),   

Igor Asselbergs (ouder Berlage), Shanna Kamp (leerling 4
e
 Gymnasium), Laura Sebbelin (personeel VO DENISE),  Luuk 

Brouwer (personeel Marcanti), Lily Voge (leerling Berlage), Floris Dutman (leerling AICS) 
 
 
 

1. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 Welkom aan nieuw lid GMR, de oudervertegenwoordiging van De Eilanden, Michel 

Alders. 
 

2. Notulen 29  maart 2016  
 Vastgesteld 

 

3. Mededelingen College van Bestuur 
 De nieuwe CAO VO en CAO PO zijn in vergevorderd stadium. Met name de 

WOVO/WOPO en de Transitievergoeding botsten, dit is nu in de vorm van een 
compromis hersteld. In de CAO PO blijft de vervangingsproblematiek een probleem, 
advies is om per bestuur met de GMR een vervangingsbeleid voor de eigen 
school/scholengroep te formuleren. 

 In de CAO VO is er een verruiming voor onbevoegde docenten om in een langer 
tijdbestek in samenwerking met de opleidingsinstituten hun diploma te halen. De 
CAO VO loopt nu ook meer in de pas met de Wet Werk en Zekerheid. De loonruimte 
komt uit een eerder Ambtenarenakkoord.  

 De verwachting is dat de VO-bonden ja zullen zeggen op het  CAO voorstel. PO zal de 
principes onderschrijven, maar er zullen waarschijnlijk binnen het akkoord nog 
afspraken worden gemaakt. 
 

4. Evaluatie Studiemiddag 
 De GMR geeft het CvB complimenten over de organisatie van de studiemiddag. Op 

haar beurt zal het CvB de workshop leiders nog schriftelijk bedanken. 

 Zeker voor een eerste keer is de studiemiddag goed bezocht, 35% van de docenten 
was aanwezig. 

 Het netwerken gebeurde nog te veel in eigen kring al liep dat tijdens de werkshops 
door elkaar heen. 

 De uitnodigingen waren vrij laat, al was er eerder een Safe the Date.  

 Er was onduidelijkheid over de inschrijving. 

 Er is behoefte om al het personeel uit te nodigen, ook het OOP, dat deels eigen 
workshops kan volgen en deels de workshops voor docenten. Het geheel van de 
studiemiddag ging om onderwijs waar het OOP ook onderdeel van is. 

 Volgende keer is een naamplaatje plus schoolvermelding handig. 



 

 

 Deze studiemiddag is het beginpunt om het beste van elkaar te leren. Beslist de 
moeite waard om het volgend schooljaar, op een gunstiger tijdstip in het jaar, te 
herhalen.  

 Er is een verzoek aan het CvB om volgende keer niet van papier te praten. Dit punt 
van kritiek staat naast het compliment voor de hartelijke ontvangst door het CvB bij 
de deur, inclusief rode loper. 
 

5. Update ontwikkelingen op de Espritscholen 
 Betreffende het gebouw van het Cartesius2 aan de Passeerdersgracht  werkt de 

gemeente goed mee. Voor de projectleiding is de voormalig facility manager van 
Esprit aangetrokken. Cartesius2 is zelf bezig met een update van het Businessplan, 
het opstellen van het curriculum, het medewerkersteam wordt geformeerd en er is 
een verscherping van de sterkte-zwakte analyse. Van de 83 leerlingen die nu op 
Cartesius2 zijn aangenomen was het voor 60 leerlingen de eerste keus. Bij het 
aannemen is strikt gehouden aan 1/3 VWO advies en 2/3 Havo advies, teneinde 
Cartesius2 niet te laten verzanden tot een Havoschool. Het DB van de GMR zal met 
de Projectleider van Cartesius2 overleggen inzake medezeggenschap. 

 Voor Spring High is het voornemen om in ieder geval te starten. Het wachten is nog 
op PO leerlingen. Het is de bedoeling om niet alleen VMBO aan te bieden, maar ook 
Havo en VWO. De GMR vraagt zich af of de populatie in Nieuw West snapt dat de 
uitgestelde keuze de rode draad is van Spring High en dat uitstel van selectie past in 
het tijdsbeeld waarin sceptisch naar vroeg selectie wordt gekeken.  

 AICS: De gemeente heeft na acht jaar goedkeuring verleend voor nieuwbouw in de 
A.J.Ernststraat in Buitenveldert.   

 De nieuwbouw van het 4e Gymnasium verloopt goed.  

 De renovatie van het Berlage is in het stadium dat het ICS een rapport heeft 
neergelegd. 

 De verbouw van het Mundus wordt voorlopig uitgesteld. Dit is besloten, omdat er 
nog een gat van 6K in de begroting zit en omdat het onderwijskundig concept 
gerelateerd aan de VMBO ontwikkelingen nog te weinig is uit gekristalliseerd 

 Er is overleg geweest met de bonden over de Reorganisatie van het Mundus. Op 31 
mei vindt nog een vervolgbijeenkomst plaats. Per 1 augustus 2016 start de 
gedwongen fase voor het OP (tot 1 augustus 2017) en per 1 juli 2016 eindigt de 
gedwongen fase voor het OOP (1,7 FTE OOP met ontslag). Er is geld vrijgemaakt voor 
vertrek. Er wordt per 1 januari 2017 een Mundus Meerjarenplan voor twee jaar 
gemaakt. 
 

05. Eindejaarsgeschenk 2016. 
 Er liggen drie opties, a. houden zoals het al jaren is, VVV bonnen. b. VVV bonnen 

vergezeld van een schrijven waarin gevraagd wordt om ze aan het goede doel te 
geven, c.  VVV bonnen met een geoormerkt doel dat binnen de Espritscholen en haar 
leerlingen ligt. 

 Sommige medewerkers zien het Eindejaar cadeau als een waardering. Zeker als er 
door de leidinggevende een  persoonlijk praatje bij het uitreiken wordt gehouden. 

 

06. Deelcommissies 
 Financiën: De financiën van Esprit als geheel gaan goed. Er is een ton meer 

uitgegeven op een exploitatie van 60 miljoen euro, dit is relatief weinig. Voor Berlage 
komt een Plan van aanpak om orde op zaken te stellen. Mundus gaat weer volgens 
planning, al is de terugloop van het VMBO zorgelijk, ondanks de aanwas van ISK 
leerlingen die hier tegenover staat. Financieel is er bij Marcanti geen dreiging, maar 



 

 

er moet wel rekening worden gehouden met terugloop van het VMBO. Terugloop in 
het VMBO is overigens landelijk, doordat o.a. hogere adviezen door de basisscholen 
wordt gegeven. De financiering van basisscholen in Nederland is bedroevend. 

 HRM:   Het streefcijfer van 5% ziekteverzuim is nog niet gehaald en ligt hierboven. De 
griepgolf is hier zeker debet aan, maar er zijn ook een aantal langdurige ernstige 
zieken. De commissie HRM wil gaan uitzoeken wat er aan ten grondslag ligt dat er op 
de ene school veel meer ziekte is dan op de andere.  

 Onderwijs: Komt binnenkort bij elkaar om o.a. de studiemiddag te evalueren. 

 Groei en Krimp: Is nog niet bij elkaar geweest. 

 Duurzaamheid: Is nog niet bij elkaar geweest. 
 

07. Rondvraag 
 Het Centraal Bureau is niet opgenomen binnen de Medezeggenschapstructuur, 

omdat er te weinig mensen werken. De bedrijfsjurist zal worden gevraagd of er een  
vorm van medezeggenschap mogelijk is. 

 De terugloop van VMBO leerlingen binnen Esprit is een landelijke trend.  

 Graag zo snel mogelijk aan de ambtelijk secretaris doorgeven wie er komend 
schooljaar in de GMR komen, ook graag doorgeven wie komend schooljaar de 
voorzitter is van de eigen MR. 

Actie 1: Bedrijfsjurist benaderen over medezeggenschap medewerkers Centraal Bureau. 
Actie 2: Nieuwe leden GMR  en voorzitters MR zo snel mogelijk doorgeven aan de ambtelijk 
secretaris. 
 
 

  
 
 
 
 


