
 

 

Notulen GMR-CvB, dinsdag  28 maart 2017   
 
 
Aanwezig:   
Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, personeel Mundus, voorzitter vergadering), Vera Weeber (voorzitter GMR PO, 
personeel WSV), Liset de Jong (personeel 4

e
 Gymnasium),  Helga Frömming (personeel Berlage), Luuk Brouwer 

(personeel Marcanti), Gerrit Blom (ouder WSV), Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Guus ten Bosch (ouder MSL), 
 Michel Alders (ouder Eilanden), Ine van Waart  (personeel PO Aics), Meltem Sener (ambtelijk secretaris, opvolger 
Marijke Weisglas), Cees Glastra van Loon (personeel Mundus),   Yoeri Bonarius (leerling Berlage), 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), Nursen Sert (HR adviseur), Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris 
GMR). 
 
Afwezig:  
Ger van Berlo (personeel Berlage),  Elisabeth Bootsma (ouder Cartesiuslyceum), Kim Parker (personeel VO Aics), Hagar 
Beerends (personeel Eilanden), 
 
 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 Welkom Meltem Sener, vanaf 1 augustus 2017 ambtelijk secretaris. Meltem werkt als 

docent Nederlands op de AICS. Zij heeft hiervoor gewerkt op het Sweelinck Lyceum, 
ZAAM bestuur,  van waaruit ze in de GMR heeft gezeten en secretaris was.  

 Er is een leerling uit de Brugklas van Cartesius2 die graag zitting wil nemen in de GMR.  

 Marijke vraagt om een school waar de laatste vergadering eind juni kan plaatsvinden, 
met in de omgeving een leuk restaurant om met elkaar het schooljaar uit te luiden. 
 

02. Notulen 07 februari 2017 
 Toevoegen Klokkenluidersregeling: De modelregelingen van ABB, VOS en de VO-Raad 

klopten niet meer, waardoor Esprit een eigen regeling heeft gemaakt . 

 Toevoegen Deelcommissie Onderwijs: Urban Education niet opnemen in de lessen 
van de leerlingen, maar opnemen in de Opleidingscaroussel. 

 Vastgesteld. 
 

03. Presentatie Medewerkersonderzoek (door Sam van Diemen van Bureau Effectory) 
 De resultaten van het Medewerkersonderzoek worden de GMR op hoofdpunten 

gepresenteerd. Het doel is om medewerkers prettiger en gezonder te laten werken, 
de vergelijking te maken met het vorige onderzoek en om er HR punten uit te halen: 
wàt kan er beter en hòe kan het beter. 

 De respons is hoog, 75,1%. Vrijwel overal is er een vooruitgang zichtbaar. Het beste 
werkgeverschap ligt gelijk aan de benchmark: 7,0. 

 De bevlogenheid en betrokkenheid scoren hoog (13,7; landelijke benchmark 15,6) 

 De veiligheid Esprit breed scoort hoog, 7,4 (landelijke benchmark is 8,1). Toch scoort 
de veiligheid op pedagogisch klimaat op veel Espritscholen een onvoldoende  
vanwege onduidelijke regels, sancties en handhaving. 

 Het niveau van de schoolverlaters en leerlingbegeleiding is wat achteruit gegaan en 
zit nu op 6,0. Dit is opvallend, omdat de welwillendheid en bevlogenheid van 
docenten hoog scoort. 

 Het percentage medewerkers dat de ervaren werkdruk heeft beoordeeld op ‘veel 
te hoog’ is gedaald van 16% naar 11%, het percentage ‘veel te hoog, naar ‘te hoog’ is 
gelijk gebleven (43%), en het percentage ‘goed’ is gestegen van 40% naar 44%. 



 

 

 Het team en leidinggevenden scoren heel behoorlijk. Er is meer vertrouwen in de 
directie. Men is betrokken bij de eigen school, minder bij Esprit. 

 De communicatie laat te wensen over, de medewerkers willen een persoonlijker 
aanpak en meer overleg. 

 Voor de zomer zal er op iedere Espritschool een actieplan komen, gevolgd door een 
jaar later een evaluatie. 

 

04. Mededelingen College van Bestuur 
 De bijeenkomst Onderwijsmanifest was zeer geslaagd, een grote opkomst, veel 

docenten, ouders en leerlingen en een geanimeerde sfeer. Niet onbelangrijk: het 
eten was goed. 
De schoolleiders en andere leidinggevenden zullen met elkaar in conclaaf gaan, 
waarna de eerste conceptvorm voor de zomervakantie aan de GMR wordt 
voorgelegd.  
Het is de bedoeling dat de RvT in december het nieuwe Onderwijsmanifest 
goedkeurt, waarna het per 1 januari 2018 in zal gaan. 

 Er is op huisvestingsgebied veel gaande.  
De grond voor de nieuwbouw AICS is door de gemeente gekocht en nu speelt de 
architect keuze. Het duurt nog wel een tijd voordat het nieuwe gebouw is 
verwezenlijkt. 
De vernieuwbouw van DENISE is gestart. De architectenkeuze en de financiering is 
rond. Het is de verwachting dat DENISE per januari 2018 het vernieuwde gebouw kan 
intrekken. 
De verbouwing van het Mundus is in vergevorderd stadium. Half mei is het klaar. Er is 
subsidie aangevraagd, ondersteund door het Osvo, voor de aanpassing van de 
Techniekhal. 
Het gebouw voor Cartesius2 zit nog in de pre-fase. Voor komend jaar worden er 
noodlokalen bij de huidige locatie geplaatst. 
De renovatie van Berlage is een zwaar complex proces, vooral omdat de urgentie 
ervan moet worden uitgelegd. Dit wordt veroorzaakt doordat de gebouwen een 
Rijksmonument zijn. De onderhandelingen met de gemeente zijn nog gaande.  
Er is nog niets bekend over een nieuwe locatie voor het centraal bureau, dat bij 
verhuizing van de Aics eveneens moet verkassen. In ieder geval zal er bij een school 
worden aangehaakt, ‘stand alone’ is niet gewenst. 

 De brief die het CvB van de GMR heeft ontvangen betreffende de gezonde kantines 
wordt actief opgevat. De directeur bedrijfsvoering is bezig de kantines door te lichten 
met als insteek het gezond maken van alle kantines. 

 In november als de begroting 2018 wordt gepresenteerd zal de controller aan de 
GMR leden een uitleg geven in het technisch lezen hiervan. 

 Bij de bestuurlijke visitatie zullen de leden van de GMR waarschijnlijk een rol spelen. 
 

05. Klokkenluidersregeling 
 De AOB was zeer tevreden over de Espritregeling. Op twee kleine punten was er een 

wijzigingsvoorstel, die zijn verwerkt in het stuk dat met de agenda is meegezonden. 
Dit is ook de notitie die de RvT heeft ontvangen en haar oordeel over geeft. 
 

06. Integriteitscode 
 De wijzigingsvoorstellen zijn duidelijk. Op de onderlinge vergadering zal de GMR zich 

hierover uitspreken. 
 
 



 

 

 
 
 
 

07. Bac procedure rector Cartesius2 
 De deelcommissie HRM heeft de procedure uitvoerig  voorbesproken.   

Eén van de GMR leden brengt naar voren dat het wellicht wenselijk is om drie leden 
van de medewerkers in de Bac te laten zitten nu Cartesius 2 nog geen MR heeft. De 
vraag is of dit nodig is, omdat er een 360 graden assessment wordt uitgezet. 
Het ingehuurde search bureau (B&T) zal voorselectiegesprekken voeren met  de 
kandidaten, waarbij de mogelijkheid bestaat dat kandidaten niet worden uitgenodigd. 
De vraag rijst of het wel een echte sollicitatieprocedure is nu de procedure 
uitsluitend intern wordt uitgezet. Hiervoor is gekozen, omdat er een voorkeurselectie 
is. Met  kandidaten van buitenaf zijn er te veel nadelen, ten opzichte van de 
voorkeurs kandidaat en ten opzichte van  de externe kandidaat. Als werkgever is er 
ook een verantwoordelijkheid om de voorkeurs kandidaat te beschermen. De 
minpunten van de voorkeurs kandidaat zijn bekend, wat niet het geval is bij de 
externe kandidaat. 
Het is het CvB duidelijk dat de functieomschrijving van rector anders is dan de 
functieomschrijving van een projectleider. 
De HRM commissie is van mening dat er een zorgvuldige procedure is neergezet.  

 Het profiel moet nog worden opgesteld. Op de onderlinge vergadering wordt 
bepaald wie er Bac lid wordt. Bij meerdere kandidaten zal er een schriftelijke 
stemming worden gehouden. 

 Er is een Esprit rectorsprofiel, dit krijgt een aanvulling toegespitst op de school, het 
Bac lid vanuit de GMR zal hieraan meedoen. 
 

08. Jaarverslag Externe vertrouwenspersonen 
 Op de Esprit website of zelfs op de websites van alle scholen moet zichtbaar worden 

dat het Jaarverslag Externe vertrouwenspersonen er is. Ook moet de link worden 
gelegd naar de gehele klachtenregeling, inclusief de Klokkenluidersregeling 
 

09. Inductieprogramma startende docenten 
 Er is een slotpublicatie van het Netwerk Begeleiding Startende Leraren in het VO in 

Amsterdam ‘If you start me up, I’ll never stop…’. Diverse Espritscholen hebben 
hieraan deelgenomen. Een aantal zaken zijn hierin vastgelegd. De GMR leden krijgen 
een exemplaar van de slotpublicatie. 

 De subsidie voor het Netwerk is nu stopgezet, er is wel een verder traject waar het 
hoofd HRM aan meedoet.  
 

10. Flash 2016 
 Ook voor de Flash geldt dat deze goed leesbaar is. 

 Het voorlopig resultaat in 2016 is uitgekomen op € 821.000. Dat is 999k beter dan 
begroot. 

 Het GMR lid Cartesius vraagt hoe het mogelijk is dat het Cartesius nu 300.000 euro in 
de plus staat, maar dat om redenen van bezuiniging, de docenten meer klassen 
moesten lesgeven? De oorzaak ligt bij de ziektekosten, het ziektepercentage is lager 
geworden, waardoor er minder uitzendkrachten zijn ingehuurd. Het is beslist geen 
doel om boven de begroting te werken. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

11. Bestemmingsreserve 
 Naar aanleiding van het voorlopig resultaat 2016 stelt het CvB het volgende aan de 

GMR voor:  
a.  Een dotatie aan de bestemmingsreserve  innovatie onderwijs van 1.138.000 Euro. 

Jaarlijks wordt dit getoetst in het jaarrekening proces en op basis hiervan wordt de 
hoogte opnieuw vastgesteld 

b. Een bestemmingsreserve in verband met veiligheid van 246.000 euro voor 
inrichtingskosten na de verbouwing van het Mundus College (120.000 Euro) en voor 
extra lessen Nederlands in het derde t/m vijfde leerjaar voor de Nieuwkomers 
Mundus (126.000 Euro) 

c. Een bestemmingsreserve van 27.000 voor het financieren van het 
duurzaamheidsproject bij de WSV ter bevordering  van het spelen en gezonde 
leefstijl van leerlingen. 

 Scholen kunnen plannen indienen, waarbij GMR leden dit proces kunnen stimuleren. 

 De GMR zal de gezonde kantine opnieuw op de agenda zetten. 
 

12. Deelcommissies 
 Geen aparte vermeldingen dan hetgeen in de tekst van deze notulen is verwerkt. 

 

13. Rondvraag 
 De MR van het 4e Gymnasium heeft een brief aan het CvB gestuurd betreffende haar 

bestuursvorm met daarin een voorstel hoe in dit proces verder te gaan. Binnenkort 
zal het CvB hierop reageren naar de MR 4e Gymnasium, het klopt dat er nu nog geen 
antwoord is, omdat er meerdere aspecten moeten worden bekeken. 

 Er is een functioneringsronde nieuwe schoolleiders . Is het wenselijk dat 
medewerkers die in de Bac hebben gezeten een 360 cirkel invullen, omdat zij weten 
welke uitgangspunten er waren bij de start van betreffende schoolleider? 

 Nogmaals de vraag naar een geschikt restaurant voor het slotetentje GMR, in de 
buurt bij één van de Espritscholen. Bij voorkeur vergadering op een school waar we 
nog niet zijn geweest. 
 


