
Notulen GMR-CvB, dinsdag 28 november 2017 
 

AANWEZIG - AFWEZIG    

 

School Personeel Ouders Leerlingen CvB 

Mundus Sjaak Meerdink 

(voorzitter GMR VO 

Henk Maul x Meltem Sener 

(ambtelijk secretaris) 

  Cees Glastra van 

Loon 
    Ruth Kervezee 

Berlage Helga Frömming Vincent Weggemans Mara Marsman  Percy Henry 

  Ger van Berlo  

x (kan niet komen) 

   Moniek de Suijck (HRM) 

Marcanti Luuk Brouwer (lukt 

het ook niet meer 

om te komen)  

x (1 van beide)  x (1 van beide) 
 Mohammed Chatbi 

(controller) 

4e Gymnasium Liset de Jong niet nodig ivm leerling Just Pallandt  Danielle .. (controller) 

Cartesius x Elisabeth Bootsma niet nodig ivm ouder  Bob Elemans 

Cartesius 2 x x Naoufal Bouya 

(zonder bericht)  
  

AICS VO Eva van der Graaf niet nodig ivm  leerling Rhea Trehan   

DENISE VO x x (1 van beide)  x (1 van beide)   

  

AICS PO x Eduard Jebbink     

DENISE PO x x     

WSV Vera Weeber 

voorzitter GMR PO 

Gerrit Blom 

 
    

Eilanden Hagar Beerends Michel Alders     

MSL x Guus ten Bosch     



Europaschool x x     

 

 

                                    

  

 

Agenda items 
 

01 Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen 

- agendapunt toegevoegd: ‘De Verwondering’  

-de bezetting van de GMR is onvolledig, daarom kunnen wij moeilijk advies of 

instemming geven. Aan het CvB wordt een duidelijk overzicht gestuurd welke 

stoelen er leeg zijn. 

ACTIE: VOORZITTERS STUREN CVB EEN MAIL MET OVERZICHT VACATURES  

 

02 Verslag vaststellen 31 oktober 2017 

Het verslag is vastgesteld. 

 

 

03 Mededelingen CvB 

- Staking PO 

12 december is waarschijnlijk weer een landelijke stakingsdag PO. 5 december 

wordt duidelijk of het doorgaat. Esprit draagt de staking een warm hart toe, maar 

volgen het stakingsrecht en betalen de werknemers niet uit op deze dag.  

-Uitruilregeling 2018 

De uitruilregeling is een regeling voor het PO van de gemeente. Schoolleiders 

lichten personeel hierover in, voor januari 2018 moet dit zijn aangevraagd. Dit 

staat los van de reiskostenvergoeding. 

-Reiskostenvergoeding 

Esprit is voornemens december 2017 een extra reiskostenvergoeding toe te kennen 

aan leerkrachten in het PO. Het is niet voor OOP, omdat het een regeling is om 

het lerarentekort aan te pakken. Voor het VO zijn de gesprekken nog gaande.  

-Vitaliteitsaanbod - het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 

Het PMO is een onderzoek naar de relatie tussen de gezondheid van de 

medewerker en het werk. In vergelijking met de vitaliteitsscan is dit een 

eenvoudigere versie. Esprit scholen is verplicht eens per drie jaar een PMO aan te 

bieden. In de HRM commissie wordt dit verder besproken 

ACTIE: AGENDEREN VOOR VOLGENDE VERGADERING GMR-CVB  

 

04 BEGROTING 
-begroting 2018 

-meerjarenbegroting 2018-2020 

Aan de hand van vier vragen heeft M. Chatbi de begroting en de 

 

 

 

 

 



meerjarenbegroting toegelicht.  

1. Is de begroting en de meerjarenbegroting in lijn met de visie en de 

ambities van de organisatie? 

Te zien in de speerpunten van Esprit dat er veel ruimte is voor innovatie en 

internationalisering. Voor de komende drie jaar gaat Esprit een bedrag ad 1.6 

miljoen in onderwijs( 1.3miljoen) en ICT(0.3 miljoen) investeren. Dit ligt in lijn 

met de visie en de ambities. Voor duurzaamheid is nog geen bedrag voor 

gereserveerd, wel wordt hier rekening mee gehouden en een plan voor gemaakt.  

De begrotingen zijn in lijn met de visie en de ambities.  

2. Is de begroting en de meerjarenbegroting een reële weergave van de 

toekomst? 

De personeelslasten zijn altijd de grootste kostenpost van het bestuur. Dit zal 

komend jaar niet veranderen. Hier wordt naar verwezen bij de belangrijkste 

uitgangspunten. Esprit heeft meer baten gekregen, omdat het leerlingaantal is 

toegenomen. Echter zijn ook de pensioenpremies en het aantal fte gestegen, 

hierdoor zijn ook de personeelslasten omhoog gegaan. Het aantal fte is ook 

gestegen als gevolg van o.a. de stijging van het leerlingen.  

De begrotingen zijn een reële weergave van de toekomst.  

3. Wat zegt de begroting en de meerjarenbegroting over de continuïteit 

van de organisatie?  

Esprit voldoet aan de normen die de inspectie hanteert. Als de liquiditeit boven 

de 1 is, is het goed. Esprit zat op een liquiditeit ad 1,8 in 2016 en op basis van de 

begroting is de verwachting dat deze gelijk blijft. Dit wil zeggen dat de lonen op 

tijd betaald kunnen worden. Als een bestuur drie jaar een negatieve rentabiliteit 

heeft, trekt de inspectie aan de bel. Op basis van de meerjarenbegroting zal 

Esprit in de komende jaren een negatieve rentabiliteit laten zien maar dit komt 

door de geplande investeringen in het onderwijs .  

De continuïteit van Esprit wordt gewaarborgd in deze meerjarenbegroting.  

4. Welke risico’s zijn van toepassing op de begroting en de 

meerjarenbegroting? 

Als alle risico’s die zijn beschreven zich de komende drie jaar voordoen, blijft er 

nog geld over. Deze kans is echter zeer klein. Eigen vermogen is groter dan het 

maximale bedrag voor de risico’s.  

Bij de risico’s voor ICT (denk aan hacks e.d.) staat ‘hoog’ (kans dat er iets 

gebeurt) maar is er geen bedrag voor aangeduid. De accountant van Esprit gaat 

een ICT audit uitvoeren, deze kan worden gebruikt om de risico’s in te schatten. 

Er wordt dus rekening mee gehouden.  

 

Overige aandachtspunten: 

- elke school krijgt de baten van OCW en overige baten rechtstreeks 

toebedeeld. Op basis hiervan worden de begrotingen opgesteld. De 

scholen dragen een gedeelte af aan Esprit voor de kosten van CB en 

Bestuur. Iedere maand krijgt elke schoolleider een flash rapportage en 

schoolrapportage en bespreekt deze in de MR vergadering. Hier kan dus 

altijd naar gevraagd worden.  

- Alle scholen moeten een bedrag (Po scholen) of percentage (Vo scholen) 

aan Espri afdragen, ook al krijgt een school meer inkomsten door 

ouderbijdragen (bijvoorbeeld de AICS). Dit geld is echt bestemd voor de 

school en wordt niet meegenomen voor Esprit doeleinden. De 

ouderbijdrage van alle VO scholen worden niet meegenomen in de 

doorbelasting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Als het niet lukt om het geld van de bestemmingsreserve Herfstgelden uit 

te geven komt dit terug in de portemonnee van Esprit. Je wilt als 

organisatie niet te veel geld overhouden, maar het is wel belangrijk om 

een reserve te hebben om de risico te kunnen opvangen als deze zich 

voordoen.  

- Op basis van de prognose van 2017 houdt Esprit een bedrag ad 0.3 mijljoen 

na bestemmingsreserve. De vraag van de GMR waardoor het verschil wordt 

veroorzaakt. Het antwoord hierop was is dat in de prognose o.a. een 

bedrag ad 291k aan incidentele meevallers zit. In de begroting van 2018 

wordt geen rekening gehouden met incidentele posten. 

 

-Eigen Risico Dragerschap (ERD) 

Esprit is sinds afgelopen jaar eigen risico drager voor ziektekostenvervanging. Er 

wordt geen premie (het vrijwillige deel) meer betaald voor het vervangingsfonds. 

Op de Eilanden na is op dit moment elke po school goedkoper uit. De Eilanden 

betaalt de kosten uit eigen Exploitatie.    

05 Update werkplan 2017 
Volgend jaar krijgen we een nieuw werkplan. Deze zal beter aansluiten bij de 

begroting en het onderwijsmanifest en zal in kwartaalrapportages komen.  

Over het huidige stuk kwamen de volgende vragen/opmerkingen:  

- Rector van het MUNDUS is gevraagd om een visiestuk te schrijven waar het 

Praktijkonderwijs (PRO) naartoe gaat. Er is minder vraag naar binnen 

Amsterdam. Esprit wil naar een brede vorming van het PRO (bijvoorbeeld 

in hetzelfde gebouw als VMBO). Op deze manier hebben deze leerlingen 

meer kans om door te stromen naar het VMBO.  

- De verbouwing van Montessori Landsmeer staat op meerjarenbegroting bij 

‘groot onderhoud’.   

- Het calamiteitenplan wordt besproken in het MT en daarna in het team. 

De GMR zou het calamiteitenplan graag lezen. Ook over de BHV zijn 

vragen, op elke school is de kwaliteit anders. Wellicht nieuwe trainingen 

aanbieden? De wereld verandert, ook andere kijk op hulpverlening nodig.  

- Het onderzoek naar ‘gezonde kantines’ loopt. Er wordt onderzocht of er in 

elke school een externe partij zit. Dit punt komt terug op de vergadering.  

- In punt 28 in het werkplan staat een typefout. Gemat ipv gemaakt.   

 

ACTIE:  

-BOB ELEMANS BEKIJKT KWALITEIT BHV EN STUURT CALAMITEITENPLAN NAAR DE 

GMR.  

- SECRETARIS: AGENDAPUNT GEZONDE KANTINES AGENDEREN OP GMR-CVB 

VERGADERING 

- NIENKE BAKKER (?): TYPEFOUT AANPASSEN PUNT 28. 

 

 

06 

 

 

 

 

De Verwondering 

De reden voor de Verwondering om zich te willen aansluiten bij Esprit is omdat ze 

een groter bestuur nodig hebben om te blijven bestaan.  

De reden voor Esprit om samen te gaan met de Verwondering is omdat het een 

school is met zeer innovatief onderwijs, Esprit kan hiervan leren. Esprit heeft al 
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een school in die regio en Esprit voelt een maatschappelijke opdracht om een 

school die gestart is vanuit ouders te laten slagen. Esprit is erg enthousiast over 

het innovatieve karakter. In het ergste geval slaagt de fusie niet. Dan zijn er 

leerkrachten over die verdeeld moeten worden binnen Esprit. Met het huidige 

lerarentekort is dit niet erg.  

Het fusierapport is een verplicht rapport, een fusietoets moet gedaan worden. De 

RvT en de GMR moeten instemmen met de fusie. Er is geen overhaaste beslissing 

nodig. Pas in augustus 2018 zou de Verwondering eventueel bij Esprit komen. Het 

CvB wil wel nog duidelijk krijgen wat de gemeente gaat betalen aan de 

verbouwing.  

 

Onderwijsmanifest  

Het Onderwijsmanifest is de strategische koers waar Esprit heen wilt komende vijf 

jaar. De onderwijscommissie heeft het manifest nog besproken met het CvB, een 

aantal opmerkingen konden nog worden aangepast/toegevoegd. Het manifest was 

al een in een zeer vergevorderd stadium. Het CvB is nu content met de inhoud. Er 

komt nog visuele ondersteuning bij, praktische voorbeelden waar je op kunt 

doorklikken.  
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Deelcommissies 

geen toevoegingen 

 

   

09 Rondvraag en sluiting  

- Is er een mogelijkheid om de ouderbijdrage is meerdere termijnen te betalen?  

Dit is een schoolaangelegenheid, elke school kan dit zelf bepalen. Bespreken in de 

MR.  

-Is het mogelijk om binnen Esprit een fonds te creëren voor ouders die schoolreis 

niet kunnen betalen? 

Esprit heeft de stelregel dat ELK kind mee moet kunnen op schoolreis. De 

verantwoordelijkheid om het gesprek aan te gaan met school igt wel bij de 

ouders. Soms kan cultuur ook een rol spelen waarom leerlingen niet mee gaan. 

Maar financieel moet er op elke school de mogelijkheid zijn (ook voor ISK 

leerlingen) om mee te kunnen.  

-Esprit organiseert een scholenmarkt. Geadviseerd wordt hier meer publiciteit 

voor de maken. Op de website van Esprit staat Spring High niet genoemd. Wellicht 

kijken of de informatie goed up-to-date is.  

 

 

 

 

 


