
 

 

Notulen GMR-CvB, dinsdag  29 maart 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), Igor Asselbergs (ouder Berlage), Vera Weeber 
(personeel WSV),  Stefan Elevelt (Personeel PO DENISE), Shanna Kamp (leerling 4

e
 Gymnasium), Percy Henry (lid College 

van Bestuur),  Moniek de Suijck (hoofd HR),  Laura Sebbelin (personeel VO DENISE),  Annemarie Proost (personeel 
Cartesius), Luuk Brouwer (personeel Marcanti), Joris Rijbroek (ouder Europaschool), Lily Voge (leerling Berlage), Floris 
Dutman (leerling AICS), Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Dennis de Lange (personeel Berlage), Tara Mammen (leerling Cartesius), Michiel van Otegem (ouder MSL),  Gerrit Blom 
(ouder WSV),  Susanne Borowski, (personeel 4

e
 Gymnasium),  Hagar Beerends (personeel Eilanden), Ruth Kervezee ),  

(voorzitter College van Bestuur) 
 
 
 

1. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 De notitie Klachtenregeling: de GMR heeft hierop instemming. Er zijn twee 

wijzigingen betreffende de taken van de interne vertrouwens persoon: 3 t/m 7 zijn 
toegevoegd (blz. 3) en op verzoek van de externe vertrouwenspersonen is op blz. 4 
toegevoegd dat deze gevraagd- en ongevraagd advies kunnen  geven. De externe 
vertrouwenspersonen passen geen hoor en wederhoor toe en zijn er voor de klager. 
De beklaagde kan  bij de tweede externe vertrouwenspersoon terecht en is dan ook 
automatisch klager.  

 De studiemiddag I, I & I: de voorbereiding verloopt goed. Uiterlijk 3 april ontvangen 
de medewerkers de officiële uitnodigingen. De voorstellen van te geven workshops 
stromen binnen. 
 

2. Notulen 24  november 2015.  
 Twee typfouten worden hersteld. 

 Punt 5. Aisc wordt de juiste naam AICS. 

 Punt 8, pijler 4: relevatie wordt relevantie. 

 De notulen zijn vastgesteld. 
 
 

3. Mededelingen College van Bestuur 
 Na de aanslagen in Brussel  is er meteen actie ondernomen hoe hiermee in de 

scholen om te gaan. Alle scholen hebben een procedure en er is een richtlijn uit hoe 
de docenten in de klassen met de leerlingen gesprekken kunnen voeren. Doel is om 
polarisatie te vermijden. Stichting School en Veiligheid heeft goed materiaal in deze 
en online staat in het kader van peer-education een  publicatie: Dialoog als 
Burgerschapsinstrument. Twee VO scholen hadden te maken met agressieve pers 
dat door beide directeuren goed is opgepakt.  In principe lopen alle perscontacten 
via het CvB, of na overleg met schoolleiders.  

 Het BMC onderzoek naar de financiële situatie op het Berlage Lyceum: In eerste 
instantie zal het rapport binnen de GMR worden besproken in de Financiële 
Commissie en binnen het DB. Het rapport zal in eerste instantie binnen de school zelf 
worden behandeld. Knelpunt is de 17 FTR te veel aan OOP, waarvan Berlage zich 
afvraagt of er niet te veel kosten zijn doorberekend voor het CvB en het Centraal 
Bureau. 

 Toetsing Samenwerkingsovereenkomst 4e Gymnasium: deze zal dit schooljaar niet 
plaatsvinden en is doorgeschoven naar volgend schooljaar.  



 

 

 Opvolging  directeur Bedrijfsvoering:  Het CvB bezint zich nog op de vacature. 
Definitieve berichtgeving in deze volgt. 

 Schaarstevakken: een stagiair van de Hogeschool van Amsterdam doet een 
studieonderzoek waarin zaken worden meegenomen als hoe lang een vacature open 
staat en dergelijke. In juni komt dit onderwerp op de GMR agenda. 

 De nieuwe Wet Meldplicht Datalekken: Een vraag van een GMR lid of het gebruik van 
Gmail op de agenda staat. Dit is momenteel geen onderwerp van gesprek. 

 Aangepaste statuten Onderwijsstichting Esprit: er zijn een aantal technische- en 
wettelijke aanpassingen gedaan. Hiervoor is volgens de Esprit jurist geen instemming 
van de GMR vereist. 

 Jaarverslag 2015 externe vertrouwenspersonen: De GMR heeft vorig schooljaar een 
brief aan het CvB geschreven met de nadrukkelijke wens om ook in het Jaarverslag 
van de externe vertrouwenspersonen op te nemen dat de externe 
vertrouwenspersonen er zowel voor de klager als voor de beklaagde zijn. In het 
Jaarverslag 2015 is dit wederom niet gedaan. Het CvB zal hier nog zorg voor dragen 
door het in ieder geval dringend aan de externe vertrouwenspersonen te verzoeken. 

 Vier personeelsleden van het Cartesius Lyceum hebben een brief aan de GMR 
geschreven met betrekking tot het Entreerecht. Het DB van de GMR heeft zich hier 
eerder over gebogen en geconcludeerd dat dit een zaak is van het Cartesius Lyceum 
waar de GMR buiten blijft. 
 

4. Werkplan College van Bestuur 
 De status van het Werkplan CvB kan verwarring opleveren. Daarom zal met ingang   

van de volgende keer het CvB een presentatie hierover geven. Het Werkplan is een 
communicatie instrument, maar de GMR verwacht dat zaken apart op de agenda 
terug komen en niet als behandeld -maar wel als bekend- worden beschouwd als het 
Werkplan is besproken.  

 Veelal worden er in het Werkplan grote lijnen aangegeven die in de meeste gevallen 
in de scholen worden besproken. Het is tevens een invulling op Esprit-niveau van de 
landelijke ontwikkelingen. 

 Betreffende Spring High heeft er in het Werkplan gestaan dat onderzocht zou 
worden of er een Teenage College zou komen als onderdeel van de vervolgplannen 
n.a.v. het  Beroepscollege West. De zaken omtrent Spring High verliepen zo snel dat 
er meer is uitgewerkt dan voor mogelijk werd gehouden. Op dit moment is het zeer 
de vraag of Spring High al per  aanstaande        1 augustus gaat starten of een jaar 
later. De voorlichting over Sport&Health is niet adequaat gegaan waardoor er nu 
slechts vier aanmeldingen zijn, terwijl bekend is dat de belangstelling vele malen 
groter is. 

 Volgend jaar zal het Werkplan CvB uitgebreider worden toegelicht. 
 

5. Flash 2015 en Bestemmingsreserve 2016 
 Voor 2015 is het een positief resultaat, 1,8  miljoen beter dan begroot . 

 Er is een bestemmingsreserve 2016 vastgesteld van 2,4 miljoen euro voor 
onderwijsinnovaties. De GMR vindt dat er te summier staat waar dit aan zal worden 
uitgegeven. De GMR zegt nadrukkelijk dat dit bedrag geen blanco cheque is, maar 
besteed moet worden aan inhoudelijke onderwijskundige plannen. De 
bestemmingsreserve 2016 behoeft een advies van de GMR. 

 Voor de onderwijsvernieuwing van de drie nieuwe scholen zijn voor Cartesius 2 en 
DENISE expliciete bedragen genoemd,  voor Spring High betreft het een PM bedrag, 
alsmede voor nog opkomende andere onderwijskundige zaken. 

 



 

 

6. Voortgang Taakbeleid VO 
 Vorige vergadering is er een notitie Taakbeleid neergelegd waarover de GMR advies 

heeft ingewonnen bij de AOB. De AOB heeft zich nogal omslachtig uitgedrukt, maar 
het CvB kon zich vinden in de procedure die de AOB adviseerde en is in de 
bijgestelde notitie Taakbeleid VO terecht gekomen. 

 Het CvB geeft Richtlijnen uit, die vervolgens op de scholen worden uitgewerkt. Dit 
houdt in, dat de personeelsgeleding van de GMR VO met 2/3 meerderheid met de 
notitie Taakbeleid en de gegeven richtlijnen instemt, waarna het doorgaat naar de 
VO scholen. Het uitgewerkte Taakbeleid per school wordt –na instemming van de 
(school) PMR- met 2/3 meerderheid van het gehele eigen personeel aangenomen, 
waarna het in werking kan treden. 

 Als scholen afwijken van de Richtlijnen moeten zij verantwoording afleggen aan het 
CvB, die dit op haar beurt voorlegt aan de GMR. 

 Deze opzet  van besluitvorming is een afspiegeling van de besluitvorming 
overlegmodel PO; dit heeft daar uitstekend gewerkt. 
 

7. Nieuwe initiatieven 
 DENISE: krijgt de tweede verdieping van het buurpand erbij. 

 Cartesius  2: Er is voor drie jaar een mooi onderwijspand op de Passeerdersgracht 
beschikbaar gesteld waar nu nog het ROC in zit. Er is toezegging dat waarschijnlijk 
over drie jaar binnen een straal van 3 km van het Cartesius Lyceum een nieuw 
gebouw komt.  Per  1 augustus zullen er drie klassen starten. Er zijn nu 52 
aanmeldingen die Cartesius 2 op de eerste plaats hebben gezet. Deze kinderen 
worden allen geplaatst. Daarnaast zijn er 41 leerlingen die Cartesius 2 op de tweede 
plaats hebben staan en 48 leerlingen hebben Cartesius 2 op de derde plaats gezet. 

 Spring High: In eerste instantie is Spring High een samenwerking tussen de 
basisscholen van de Westelijke Tuinsteden en de VO scholen van Esprit, het Mundus 
College en het Marcanti College, maar zal uiteindelijk een nieuwe school  worden. 
Binnenkort verschijnt het Business Plan. Het zou kunnen dat er alleen nog met een 
groep PO leerlingen wordt gestart, binnen het basisonderwijs wordt er nog geworven. 
De vraag vanuit de GMR wordt gesteld, waarom Esprit hierbij is betrokken: Esprit 
doet al DENISE en de AICS waar zowel PO als VO in zijn opgenomen. Eén van de 
vernieuwingen die het CvB graag ziet is de vroeg selectie vermijden en deze twee 
dingen samen maken het logisch dat Esprit dit heeft opgepakt toen zij door het 
bestuur van de Westelijke Tuinsteden werden benaderd. De MR van het Mundus 
College is zeer positief over het initiatief van Spring High. De GMR moet nog 
adviseren inzake de Intentieverklaring College van Bestuur en Bestuur van de 
Westelijke Tuinsteden. 

     
8. Voorstel inzet Bedrijfsmaatschappelijk Werk 

 Op de inzet van Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft de GMR conform de WMS 
instemmingsrecht.  

 Binnen HR is vitaliteit een speerpunt. Het lijkt nu dat er meer wordt gemedicaliseerd 
dan nodig is. Met de inzet van maatschappelijk werk vanuit de Arbo zal er 
waarschijnlijk minder ziekteverzuim zijn. Ieder jaar zal hierop worden geëvalueerd en 
met name zal er worden gekeken hoe lang een gemiddeld traject duurt. De inzet is 
per case een intakegesprek gevolgd door vier werkgesprekken. 

 De personeelsgeleding van de GMR  PO en VO moet met het nieuwe contract  inzet 
Bedrijfsmaatschappelijk Werk instemmen.  

 
 



 

 

 
9. Voortgang Reorganisatie Mundus 

 In verband met de studiemiddag I, I & I is de datum van het overleg met de 
vakbonden verschoven.  De GMR afgevaardigden horen ruim van te voren wanneer 
het overleg nu zal plaatsvinden zodat zij aanwezig kunnen zijn. 
 

10. Rondvraag 
 Bij de AOB cursus in september zal ditmaal de voorzitter GMR VO deelnemen.   De 

data zijn  de maandagen 19 september, 26 september en 3oktober. Vermoedelijk op 
maandag 7 november vindt de cursus Lezen van de Begroting plaats, gevolgd door de 
cursus Taakbeleid op 21 november. 

 
 
 

 
 

 
 


