
 

 

Notulen GMR-CvB, dinsdag  20 september 2016 
 
Aanwezig:   
Bert Lahuis (voorzitter vergadering, voorzitter GMR PO, personeel Europaschool), Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, 
personeel Mundus), Liset de Jong, (personeel 4

e
 Gymnasium),  Helga Frömming (personeel Berlage), Ger van Berlo 

(personeel Berlage) Luuk Brouwer (personeel Marcanti), Ine van Waart (personeel AICS PO), Cees Glastra van Loon 
(personeel Mundus), Vera Weeber (personeel WSV),  Stefan Elevelt (Personeel PO DENISE), Just van Pallandt (leerling 4

e
 

Gymnasium),  Yoeri Bonarius (leerling Berlage), Ruth Kervezee  (voorzitter College van Bestuur), Percy Henry (lid College 
van Bestuur),  Moniek de Suijck (hoofd HR),  Bob Elemans (directeur bedrijfsvoering), Hagar Beerends (personeel 
Eilanden), Annemarie Proost (personeel Cartesius),  Michel Alders (ouder Eilanden), Vincent Weggemans (ouder Berlage),  
Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Ine van Waart (personeel PO Aics), Kim Parker (personeel VO Aics) 
Gerrit Blom (ouder WSV), Elisabeth Bootsma (ouder Cartesiuslyceum),  Els Bridie, aspirant GMR lid namens het Centraal 
Bureau). 
 
 
 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 In de CAO is niets geregeld omtrent vergoeding Tweede Correctie, dit geld is 

verwerkt in de lump sum. Het is aan het CvB dan wel de schoolleiding om te 
besluiten om hieruit  te betalen.   
 

02. Notulen 28 juni 2016  
 Vastgesteld 

 N.a.v. verplichte huisbezoeken: deze zijn een zaak van de school. Ze kunnen een deel 
van de schooltaak vormen. 
 

03. Mededelingen College van Bestuur 
 Zie ook de schriftelijke mededelingen bij de agenda. 

 Centrale loting en matching: het afgelopen schooljaar gehanteerde systeem blijft 
komend schooljaar gehandhaafd, met herstel van enkele onvolkomenheden.  De 
GMR zal de gemeentelijke rapporten ontvangen. Opgemerkt wordt dat de profielen 
van scholen worden aangetast door het systeem van L&M. Er wordt gewerkt aan een 
systeem van ruilen om mismatching te voorkomen.  

 Het leerlingenaantal van Esprit is geen doel op zichzelf,  maar het is positief als dit 
volgens de prognose verloopt. Op deze manier wordt de werkgelegenheid van Esprit 
in stand gehouden. 

 Rapport Commissie Duurzaamheid: Het Rapport van de Commissie Duurzaamheid 
sluit aan op de ideeën van het College van Bestuur. Toch is er even pas op de plaats 
gemaakt i.v.m. de benoeming van de directeur Beleidsvoering. Nu dit heeft 
plaatsgevonden zal  er op korte termijn een reactie komen. 

 Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 zal er een herijking plaatsvinden van het 
Onderwijsmanifest. 

 De financiële situatie op het Berlage: De bezuinigingen verlopen sneller dan verwacht. 
Wat momenteel blijft staan is een bedrag van ongeveer 200.000 euro wegens 
ziektevervanging. De afspraken die met Berlage zijn gemaakt worden nagekomen en 
er is vooruitgang. Het CvB stelt nadrukkelijk dat het financiële tekort niet komt 
doordat er OOP van het Centraal Bureau op het Berlage staat geboekt, maar dat het 
tekort uit de school zelf komt. Er was aanvankelijk een te veel van 7 FTE (en niet 17 
FTE zoals in eerdere GMR notulen hebben gestaan). Als hierover bij de medewerkers 



 

 

van Berlage onduidelijkheid is ontstaan, dan zal de Berlage directie hier uitleg over 
kunnen geven.  Inmiddels is ruim 4 FTE OOP gerealiseerd. Momenteel is het 
ziektevervanging OP dat nu nog voor een financieel te kort zorgt. 

 Cartesius2: Cartesius2 is formeel een dislocatie van het Cartesiuslyceum. De 
verbouwing is op tijd voor aanvang van het nieuwe schooljaar gelukt. Er is gestart 
met 88 leerlingen, die aan het nieuwe concept vertrouwen hebben gegeven. De 
leerlingen en ouders zijn enthousiast. Er is een inhoudelijke ouderavond geweest en 
een middag voor ouders om het nieuwe gebouw te zien: allen waren aanwezig en 
hadden van hun werk vrij genomen om hierbij te kunnen zijn. Dit geeft de mate van 
ouderbetrokkenheid aan. Ook is er al een ouder-klankbordgroep. De leerlingen zijn 
geplaatst in twee stamgroepen, die vervolgens in kleinere groepen uiteen gaan.  

 Spring High: Spring High is een profielklas van het Munduscollege, met als directeur 
de directeur van het Mundus College. Er is nauw contact met het bestuur van de 
Stichting Westelijke Tuinsteden waar de leerlingen in de basisschoolleeftijd vandaan 
komen. Nieuw is dat de docenten van Spring High een duo-functie hebben, waarbij 
er altijd een PO docent aanwezig moet zijn als een VO docent aan een basisschool 
groep lesgeeft. De leerlingen zijn op alle fronten divers: qua culturele achtergrond, 
qua niveau en qua sociale status. Het doel is om onderwijs aan te bieden van 3 – 19 
jaar, nu is dit van 10 tot 15 jaar. De PO leerlingen zijn afkomstig uit groep 6, 7 en 8 en 
betreft de helft van het huidige leerlingaantal van 44. De VO klassen zijn dit 
schooljaar allen brugklasleerlingen. Voor de dagelijkse aansturing is er een 
teamleider van het Mundus (Lisette Buiting). Hiernaast is een Projectleider voor het 
gehele Springhigh actief, die dit werk kan combineren met haar functie als 
teamleider van het Cartesiuslyceum (Camyre de Adelhart Toorop) . 

 Verzuimcijfers: Esprit heeft zelf het streefcijfer van 5% ziekteverzuim  vastgesteld, 
wat is gebaseerd op de landelijke benchmark van 4,9%. Hier zit echter ook MBO en 
HBO bij in. De leidinggevenden worden nog meer getraind in het hanteren van een 
protocol waarmee het ziekteverzuim percentage naar beneden gebracht zou moeten 
worden. Toch is er een hard gegeven, dat er binnen school medewerkers zijn die 
graag zouden willen werken, maar dit niet kunnen, omdat ze ernstig ziek zijn. Het 
ziekteverzuim in de Randstad is niet per definitie hoger. Zwangerschapsverlof telt 
niet als ziekteverlof. Ziekte naar aanleiding van zwangerschap telt wèl mee als 
ziekteverlof. 

 Financiën: De resultaten zijn positief en vallen beter uit dan begroot. Binnenkort 
wordt de derde prognose van dit kalenderjaar gepresenteerd. 
 

04. Eigen Risico Dragerschap (ERD) in het PO, i.p.v. het Vervangingsfonds. 
 Het CvB is er nog niet uit of het wel of niet uit het Vervangingsfonds moet stappen. 

Op 8 november ligt er een plan waarop de GMR PO medewerkers al dan niet  
instemming op moeten geven. Feit is wel dat het Vervangingsfonds administratief 
steeds strenger wordt, bepaalde vervangingen niet mogen (bijv. onderwijsassistent), 
bewijzen van de bedrijfsarts worden opgevraagd, vakanties van zieke medewerkers 
niet aan de vervanger worden doorbetaald en de premiepercentages hoger zijn. 
Esprit zal nagaan in hoeverre het PO gebruik maakt van het Vervangingsfonds. In het 
VO is het al jaren geleden voor gekozen om er geen gebruik meer van te maken en 
om ziektevervanging in eigen beheer op te vangen. Inmiddels is het 
Vervangingsfonds VO opgeheven. 

 Als het CvB besluit om over te stappen naar ziektevervanging in eigen beheer, dan 
wordt dit aan de GMR PO Personeelsgeleding voorgelegd op 8 november a.s. Tot 31 
december 2016 kan een aanvraag bij het Vervangingsfonds worden ingetrokken, niet 



 

 

is uitgesloten dat dit gebeurt. Het is overigens de vraag of op termijn het 
Vervangingsfonds PO blijft bestaan. 

 Overgaan tot ziekteverzuim PO in eigen beheer betekent dat geheel Esprit een risico 
loopt, al is het inhoudelijk een PO zaak. 

 Aan het einde van de vergadering is er een stemming geweest: van de drie  (van de 
vier) aanwezige personeelsleden PO waren vòòr overgang naar het ziekteverzuim in 
eigen beheer en één tegen. Bij een peiling onder het VO personeel was een 
meerderheid tegen. Dit houdt ook verband met het feit dat de GMR zich onder druk 
voelt gezet, nu er weinig tijd is voor dit onderwerp. Het CvB vroeg om een voorlopige 
instemming, wat formeel niet bestaat, maar de GMR VO vindt dat er nu over de 
hoofden van de personeelsgeleding van de GMR VO wordt gelopen. 
 

05. ARBO dienst 
 Bij de agendastukken zit een memo, waarin wordt beschreven dat er wordt gekeken 

naar de benodigde taken van de ARBO dienst. Esprit zit al vrij lang bij deze ARBO 
dienst en voelt behoefte om een nieuwe aanbesteding te organiseren, waaraan onze 
huidige ARBO dienst uiteraard mee kan doen. Esprit is niet ontevreden over de 
huidige ARBO dienst, maar het kàn beter. Bovendien is het normaal om eens in de 
zoveel tijd een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. Momenteel wordt het  
Programma van Eisen opgesteld, met één vaststaande eis:  onze huidige bedrijfsarts 
moet voor Esprit blijft werken. 

 

06. Medewerkertevredenheidsonderzoek 
 Met het bedrijf dat het vorige Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoerde is 

een meerjarencontract afgesloten. Per school wordt onderzocht en de resultaten 
worden op schoolniveau gepresenteerd. De scholen zelf maken een Plan van Aanpak 
en voeren dit uit. Hierover heeft de GMR een presentatie gekregen.  

 Dit schooljaar zal er een nieuw Medewerkerstevredenheidsonderzoek worden 
uitgevoerd. 

 

07. Stand van zaken Sociaal Plan Mundus College 
 Per 01-08-2016 is het Sociaal Plan afgesloten. Alles dat Esprit wilde bereiken is 

bereikt.  

 De leerlingenaantallen op het VMBO dalen volgens de landelijke trend. Daarentegen 
stijgen de ISK leerlingen, o.a. door de vluchtelingen die op Mundus onderwijs krijgen. 
Dit betekent dat Mundus aan één kant aan het einde van vorig jaar docenten moest 
ontslaan (regulier VMBO), maar tegelijkertijd vacatures heeft voor het ISK.  

 Administratief moeten VMBO en ISK goed worden gescheiden omdat zich anders 
hetzelfde kan voordoen als vorige keer onder de voormalige directeur, dat ISK 
docenten in vaste dienst werden aangenomen, terwijl er voor deze mensen geen 
werk was, toen de ISK afdeling drastisch in leerlingenaantal zakte. 

 Mundus loopt momenteel op alle fronten goed, de school staat nog tot 1 januari op 
verscherpt toezicht, maar het ziet ernaar uit dat dit per deze datum zal worden 
losgelaten. 

 Van het Projectbureau Herplaatsing dat zich een keer tijdens de GMR heeft 
gepresenteerd  is uitsluitend in het begin van de reorganisatie gebruik gemaakt en 
leverde niets op.    
 

08. Bijeenkomst GMR-Raad van Toezicht op vrijdag 30 september van 16.30 – 18.00 uur. 
 Deze bijeenkomst zal worden gehouden in een locatie vlakbij het 4e Gymnasium op 

het eiland van de Houthavens, waar de Raad van Toezicht vanaf de ochtend een 



 

 

bijeenkomst heeft. Volgens de Good Governance code moet er eenmaal per jaar 
overleg zijn tussen de GMR en de RvT. Beide geledingen willen dit, los van de 
wetgeving,  ook graag.  

 Thema: Innovatieve scholen, modegril of noodzaak? Denk hierbij aan Cartesius2 en 
Spring High. De reden dat voor dit thema is gekozen is de vraag of Esprit een 
voortrekkersrol moet vervullen en nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen of neemt 
Esprit (te) grote financiële risico's? Zijn er over een paar jaar niet weer andere ideeën. 

 Graag een mail naar de ambtelijk secretaris wanneer  een GMR lid niet naar deze 
bijeenkomst toe gaat.  

 De vorm zal hetzelfde zijn als vorig jaar: er zal in drie groepen worden gesproken, 
gevolgd door een gezamenlijke borrel. 
 

09. Deelcommissies 
 Financiën: Komt nog bijeen. Nieuwe leden: Liset de Jong en Bob Elemans. 

 HRM: Is eenmaal bijeen geweest en heeft alle punten van de GMR agenda van 20 
september  2016 besproken. Vanuit de vergadering wordt verzocht om dit schooljaar 
Werving + Selectie nog op de agenda van de commissie HRM te zetten. Nieuw lid: 
Vera Weeber. 

 Onderwijs: Zal zich dit jaar richten op het Onderwijsmanifest en de nieuwe 
Inspiratiedag. Daarnaast zal zij zich bezig houden met de onderwijs trends in 
Amsterdam en de voorrangsregels die in de stad weer terug komen. Nieuwe leden: 
Just Pallandt, Ger Berlo en Luuk Brouwer. Vera Weeber verlaat de commissie. 

 Duurzaamheid: Zal bijeen komen zodra het CvB een reactie op haar rapport heeft 
gegeven. Nieuwe leden: Yoeri Bonarius Jager, Sjaak Meerdink, Eduard Jebbink en Bob 
Elemans 

 Groei  + Krimp: komt uitsluitend in actie wanneer er een nieuwe school, 
nevenvestiging enz. bij Esprit komt of af gaat. 
 

10. Rondvraag 
 De overdracht tussen Espritscholen blijkt niet altijd in orde te zijn. Betreffende 

directeuren zouden dit moeten kortsluiten. Mogelijk is er ook een wrijving bij 
Magister, omdat een leerling dan officieel in-en uit wordt geschreven. Bob Elemans  
zal achter dit onderdeel aangaan. 

 Het Taakbeleid VO is neergelegd bij de scholen. Het is nu een kwestie tussen de 
directeur van de school en de eigen MR. Hierdoor zullen er tussen Espritscholen 
onderling verschillen zijn. De Commissie Onderwijs en de Commissie HRM zullen dit 
proces blijven volgen. 

 Het is wenselijk dat er vertegenwoordiging van Cartesius2 in de GMR komt. Sjaak 
Meerdink gaat hier achteraan. 

 Juist voor de medewerkers zijn er externe vertrouwenspersonen aangesteld, omdat 
dit in de meeste gevallen  gemakkelijker is om een afspraak mee te maken. Dit wil 
niet zeggen dat personeel niet kan binnenlopen bij de interne vertrouwenspersonen. 
De op een school gebruikte formulering dat het niet de bedoeling is dat 
medewerkers bij een interne vertrouwenspersoon langsgaan klopt dus niet.  
 
 

Actie 1: Bob Elemans zal de Centrale Leerlingadministratie checken op 
overdracht van een leerling tussen twee Espritscholen. 
 
Actie 2: Sjaak Meerdink benadert Cartesius2 over deelname GMR.  

 



 

 

 
                 


