
 

 

Notulen GMR-CvB, dinsdag  27 juni 2017 
 
Aanwezig:   
Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, personeel Mundus, voorzitter vergadering), Helga Frömming (personeel Berlage), 
Gerrit Blom (ouder WSV), Guus ten Bosch (ouder MSL), Elisabeth Bootsma (ouder Cartesiuslyceum), Michel Alders (ouder 
Eilanden), Ine van Waart  (personeel PO Aics), Hagar Beerends (personeel Eilanden), Cees Glastra van Loon (personeel 
Mundus), Joeri Bonarius (leerling Berlage), Moosje Weisglas (hond), Annemarie Proost (personeel Cartesius), Just 
Pallandt (leerling 4

e
 Gymnasium), Moniek de Suijck (hoofd HR),  Ruth Kervezee  (voorzitter College van Bestuur), Percy 

Henry (lid College van Bestuur), Bob Elemans (directeur bedrijfsvoering), Mohammed Chatbi (controller), Vincent 
Weggemans (ouder Berlage), Pom Wolff, (jurist), Meltem Sener (ambtelijk secretaris, opvolger Marijke Weisglas), 
Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Ger van Berlo (personeel Berlage),  Kim Parker (personeel VO Aics), Vera Weeber (voorzitter GMR PO, personeel WSV), 
Luuk Brouwer (personeel Marcanti), Eduard Jebbink (ouder AICS PO) 
 
 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 Geen 

 

02. Notulen 28 maart 2017 

 Vastgesteld. 
 

03. Mededelingen College van Bestuur 
 Martijn Meerhof is benoemd tot rector van het Cartesius2. 

 Er is een sollicitatieprocedure gaande voor directeur WSV + Rector AICS. 

 RI&E: Onlangs is als laatste school van het Esprit op het Mundus College een risico-
inventarisatie gemaakt.  Na de zomervakantie verschijnt het rapport van firma 
Jongeneel.  

 Het Eigen Risicodragerschap valt nu al gunstig uit. Er wordt geen reservering gemaakt 
voor als het een keer tegenzit, omdat dit administratief verwarring veroorzaakt. DE 
GMR zal eenmaal per half jaar een update ontvangen. 

 Taal naar Keuze: Er zijn meer dan genoeg aanmeldingen van leerlingen. Op dit 
moment wordt de logistiek uitgewerkt. De start is na de herfstvakantie. Er zal niet 
alleen op het 4e Gymnasium worden lesgegeven, maar op diverse Esprit scholen. In 
principe kan er eindexamen worden gedaan in de vakken die men volgt. Het is 
mogelijk dat het talenaanbod wordt uitgebreid met andere talen waarin men 
eindexamen kan doen, zoals Fries en Hebreeuws. 

 De studiedag II&I is voor aangekondigd, op 5 oktober a.s., de Dag van de leraar. 
Ditmaal zijn er ook workshops voor OOP, verder over duurzaamheid, hospitality, 
robotisering en mogelijk de gezonde kantine. Leerlingen worden nadrukkelijk 
uitgenodigd om een workshop te geven, bijvoorbeeld over geslaagde leerlingen 
participatie op school al dan niet via de leerlingenraden. Het CvB zal de leerlingen 
hiervoor uitnodigen. 
 

04. Onderwijsmanifest 
 Het Onderwijsmanifest wordt concreter gemaakt en wordt redactioneel aangepast.  

De leesbaarheid houdt nu nog te wensen over; de openingsslogan zou meer in het 
manifest terug te vinden moeten zijn. 

 Het is een mogelijkheid om het Amsterdammer schap van de leerlingen op te nemen, 
omdat is bewezen dat dit een bindende waarde heeft. 

 Het nieuwe concept is er op de septembervergadering en moet eind december af zijn. 



 

 

 

05. Jaarverslag Espritscholen 2016 
 Het jaarverslag van de GMR is een goed stuk geworden en staat prominent in het 

Jaarverslag. 

 Het Jaarverslag is een formaliteit, er wordt verantwoording afgelegd over de zaken 
waar verantwoording over moet worden gegeven.  

 De Jaarrekening is een onderdeel van het Jaarverslag,  er is een positieve balans, 
Esprit voldoet aan alle kengetallen van de inspectie, er is veel geïnvesteerd in 
innovatie,  het leerlingaantal is weer gestegen en alle scholen scoren voldoende op 
kwaliteit. 

 Er was  maar één klacht bij de Externe Klachtencommissie, dit is minder dan de jaren 
ervoor en er lijkt sterk een dalende trend te zijn.  

 Inzake WMT2 maakt het CvB geen gebruik van de overgangsperiode, maar voldoet 
hier nu al aan en stopt eerder. 

 

06. Leerlingenstatuut 
 De leerlingen streven ernaar om het lijstje met veranderingen rond te hebben vóór 

de kerstvakantie 2017-2018. Helga Fromming zal de aanjager hierin zijn en  Pom 
Wolff zal met de leerlingen om tafel gaan. 

 Leerlingenraden/Leerlingstatuut is een onderwerp dat binnen de Commissie 
Onderwijs  moet worden behandeld; hierna kan het een thema zijn op de GMR 
vergadering. 
 

07. Bestuursformatieplan 2017 
 Het Bestuursformatieplan is besproken in de Commissie HRM en geeft een doorkijk 

in de jaren 2018-2019. De focus ligt op het leraren tekort, wat een speerpunt is 
binnen Esprit. De commissie HRM heeft Moniek de Suijck verzocht hier een 
presentatie over te verzorgen in een GMR vergadering. 
 

08. Aanpassing verzuimprotocol 
 Er kan een preventief consult plaats vinden. 

 De werkafspraken worden per school gemaakt. Een werknemer moet ten alle tijden 
bereikbaar zijn voor de werkgever. Dit kan via de privémail, maar betreffende 
medewerker moet dit nadrukkelijk zelf aan de werkgever opgeven, zowel op school- 
of/en centraal niveau. 

 Ziekte in de vakantie wordt niet op een ander moment gecompenseerd. 

 De bedrijfsarts adviseert, de leidinggevende beslist, maar zal vrijwel altijd het advies 
van de bedrijfsarts volgen. 
 

09. Intentieverklaring onderzoek bestuurlijke aansluiting Basisschool De Verwondering in 
Monnickendam 

 MSL en De Verwondering zitten allebei in het Samenwerkingsverband Waterland. 
Het bestuur bestaat nu nog uit ouders, die willen checken of aansluiting bij Esprit 
mogelijk is. Het onderwijsconcept van de twee jaar geleden gestarte 
vernieuwingsschool sluit aan bij Esprit. Er wordt nu onderzocht of een formele  
match mogelijk is.  

 De school heeft ongeveer 125 leerlingen. Er is nog geen MR, maar voor het contact 
met de Esprit MR PO zal er een groepje worden geformeerd. 

 De financiële consequenties worden doorberekend en de situatie van een gebouw 
worden doorgelicht. 



 

 

 Gezien de landelijke regelgeving is het onmogelijk dat de MSL en De Verwondering  
bij het Samenwerkingsverband van Amsterdam worden gevoegd.  

 

10. Collegiale Bestuurlijke Visitatie 
 In het Werkplan van het CvB staat het voornemen om aan bestuurlijke visitatie deel 

te nemen. Het is een initiatief van de VO-Raad en de VO-Academie, onderdeel van de 
VO-Raad.  Esprit krijgt een spiegel voorgehouden door een groep bestuurders die 
overal uit het land vandaan komen. Het management, docenten, OOP, het centraal 
bureau, ouders , leerlingen en de Raad van Toezicht worden geconsulteerd.  

 Het Rapport Zelfevaluatie van het CvB vormt de basis  van de visitatie. 
 

11. Opvolging Medewerkersonderzoek via MR op de scholen 
 Op alle scholen zijn de uitkomsten van het Medewerkersonderzoek besproken. Het 

CvB heeft de directeuren/rectoren gevraagd om een Plan van Aanpak te maken. De 
school maakt hierin een keuze waarin de schoolleider het voortouw neemt..  

 Een aantal zaken zullen in het Formatieplan van de school worden opgenomen en 
zullen als eerste worden geconcretiseerd. De scholen zullen het gehele schooljaar 
2017-2018 hiermee bezig zijn. 

 
12. Deelcommissies 

 Groei en Krimp: Meteen in het nieuwe schooljaar zal een afspraak worden gemaakt 
met de projectleider van Spring High om kennis te nemen van de actuele stand van 
zaken. Besproken is om de deelcommissies Groei en Krimp en Onderwijs samen te 
voegen. 

 Duurzaamheid: Er is een logistiek probleem om de commissie bij elkaar te krijgen. 
Hiervoor dient spoedig een oplossing te worden gevonden, omdat er anders 
vertraging wordt opgelopen. 

 Financiën:  De verwachte compensatie van OCW voor  de 2,4% loonsverhoging is nog 
niet opgenomen in de Flash van periode 4 van 2017. Marcanti en DENISE lopen 
achter, maar de algehele prognose op Espritniveau is beter dan begroot. 
 

13. Afscheid 
 De voorzitter start zijn speech met het bedanken voor de goede samenwerking en de 

inzet van het CvB, Nienke Bakker, Rita Tikai, de Hoofden van Diensten en het gehele 
Centraal Bureau. 

 Vervolgens wordt afscheid genomen van Joeri Bonarius, Annemarie Proost, Ine van 
Waart en Marijke Weisglas. 

 Voor Joeri Bonarius zal nog een welluidend Getuigschrift worden gemaakt, dat 
tegenwoordig bij de toelating op de universiteit van grote waarde kan zijn. Een 
leerling van vorig jaar is o.a. hierdoor toegelaten bij Geneeskunde aan de UvA. 

 

14. Rondvraag 
 Vanaf het nieuwe schooljaar zal de GMR alle stukken ontvangen en bewerken in 

Google Drive. Meltem Sener zal hier op de eerstvolgende GMR-CvB vergadering 
uitleg over geven. 

 De externe vertrouwenspersoon is vrij onverwacht met haar werkzaamheden 
gestopt. Het bureau waarmee wordt samengewerkt (Bezemer en Kuiper) heeft 
inmiddels een nieuwe vertrouwenspersoon voor Esprit aangewezen die ook de 
geplande trainingen zal geven. Er zal meer informatie over de nieuwe externe 
vertrouwenspersoon aan de GMR worden doorgespeeld, dit staat ook al op de 



 

 

website. Een kennismaking zal in de commissie HRM of in de gehele GMR 
plaatsvinden. 

 Berlage heeft last van de te hoog gegeven adviezen (met name Havo adviezen) . 
Andere Esprit - VO scholen herkennen het probleem. Kan het bestuur Amsterdam-
breed het gesprek over te hoge basisschooladviezen op gang brengen? 

 De nieuwe huisvesting van Cartesius2 heeft vertraging waardoor er nieuwe tijdelijke 
huisvesting nodig is. 

 De websites van de scholen zijn niet overal actueel. 


