
 Notulen GMR-CvB, dinsdag  3 November  2015 

Aanwezig:  

Bert Lahuis (voorzitter vergadering, voorzitter GMR PO, personeel Europaschool), Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, 
personeel Mundus), Vincent Koerse (vicevoorzitter GMR VO, personeel AICS), Hagar Beerends (personeel Eilanden), 
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), Floris Dutman (leerling 
AICS),  Shanna Kamp Susanne (leerling 4

e
 Gymnasium),  Susanne Borowski, (personeel 4

e
 Gymnasium),  Ruth Kervezee 

(voorzitter College van Bestuur), Percy Henry (lid College van Bestuur),  Moniek de Suijck (hoofd PZ),  Bamba Konté 
(Directeur Bedrijfsvoering CB), Pom Wolff (jurist Centraal Bureau), Mohammed Chatbi (controller Centraal Bureau), 
Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 

Afwezig: 

Dennis de Lange (personeel Berlage), Joris Rijbroek (ouder Europaschool), Laura Sebbelin (personeel VO DENISE), Tara 
Mammen (leerling Cartesius), Michiel van Otegem (ouder MSL), Paul Dekker (personeel Marcanti), Annemarie Proost 
(personeel Cartesius), Gerrit Blom (ouder WSV),   

 

1. Mededelingen 

 In verband met tijd tijdens de vergadering,  gaat agendapunt 5: HR notitie: 
strategisch beleid, naar de vergadering van 24 november a.s. 

 Vanaf 1 januari 2016 heeft de Europaschool een regionale functie gekregen. 
 

2. Notulen 15 september 2015.  

 Vastgesteld  
 

3. Mededelingen College van Bestuur 
 Loonruimte-akkoord: CvB  volgt de aanbevelingen van de PO-Raad (wachten op 

nieuwe CAO die er binnenkort is) en de VO-Raad (starten met uitbetalen, nieuwe 
CAO komt te laat tot stand). 

 Bijeenkomst GMR met de RvT op vrijdag  4 december:  De agenda wordt opgesteld 
door het GMR DB en Yacintha Duttenhover, op voordracht van de GMR in de RvT 
benoemd.  De onderwerpen kunnen uit de commissies komen. De bijeenkomst vindt 
plaats in kleine groepen met in iedere groep een lid van de RvT. 

 In het overzicht Ziektecijfers dat op 24 november beschikbaar is,  is het OP en het 
OOP uitgesplitst. 
 

4.  Cartesius II  
 Het CvB heeft een stuurgroep West ingesteld om de onderwijs innovaties 

rondom gepersonaliseerd leren, het herontwerp VMBO en de wens om 
doorlopende leerlijnen te creëren vorm te geven. 

 De overinschrijving van het Cartesius en de daaruit vloeiende dislocatie (agv 
opvang schrijnende gevallen matching systeem) betreft een uitbreiding van 
Esprit als geheel, dat niet nieuw is, omdat deze is het Werkplan van het CvB 
is benoemd. 

 Het Cartesius II is afgelopen zomervakantie min of meer organisch ontstaan 
op verzoek en een grote over-intekening op het Cartesius Lyceum. 

 De voorlichting richting personeel heeft plaatsgevonden in de vorm van twee 
Brainstormsessies waarvoor het gehele personeel van het de scholen in West 
was uitgenodigd, evenals de leden van de Commissie Onderwijs van de GMR. 
Daarnaast heeft het CvB het besproken met de MR van het Cartesius Lyceum. 



Het CvB vindt de dialoog belangrijk, maar erkent dat het uitgangskader al 
voor 90% is ingevuld, voor 10% echter niet. Door het openen  van een 
dislocatie is ook de druk op Cartesius 1 gedeeltelijk afgenomen. De school zat 
al te vol en kwam rooster technisch lokalen te kort. Dit is ook voor de zomer 
vakantie besproken met de rector en de voorzitter MR. Met de nieuwe rector 
is besproken dat  in het nieuwe schooljaar minder klassen geworven worden 
om de druk niet te laten toenemen.   

 In het Business Plan zullen de gevolgen voor leerlingen, personeel en ouders 
worden benoemd. Het Business Plan is eind november gereed. 

 Het CvB is zich bewust van de problemen die zich voordoen met de huidige 
dislocatie van het Cartesius Lyceum. (reistijd voor de leerlingen en 
docenten)  De huur van de drie lokalen in het huidige (kantoor)pand is voor 1 
jaar aangegaan. 

 Het valt te verwachten dat vanuit de dislocatie een nieuwe school ontstaat 
(werknaam: Cartesius II). Dit is zowel binnen- als buiten Esprit in de stad 
recent eerder gebeurd. 

 Cartesius II valt niet onder de verantwoordelijkheid van de huidige rector van 
het Cartesius Lyceum. Momenteel is er projectleider op tijdelijke basis 
aangenomen. Als deze functie wordt omgezet in een rector, dan zal de 
normale sollicitatieprocedure worden gevolgd. 

 De bekostiging van Cartesius II vindt plaats zoals deze in de WMS is benoemd: 
vijf maanden voorfinancieren uit eigen vermogen. In de praktijk kost een 
nieuwe school/groeischool altijd geld. 

 In Amsterdam openen vijf nieuwe scholen, waaronder Cartesius II, om de 
aanwas van 10% leerlingen op te kunnen vangen, waarvan een groei van 13% 
op Havo/VWO niveau. 

  
5. Eigen Risicodragerschap voor de Ziektewet 

 Het gaat om ex-werknemers (flexwerkers) die reeds uit dienst zijn, in de Ziektewet 
zitten en waarvoor de werkgever nog verantwoordelijk is voor uitkering en re-
integratie. 

 Het heeft diverse voordelen om met een private uitvoerder in zee te gaan: er is meer 
regie mogelijk, meer interventies kunnen plaatsvinden en sturing van werk naar werk 
is efficiënter. 

 De premie bij een private uitvoerder is gebaseerd op de kosten van het voorgaande 
jaar en de contractduur geldt per jaar. 

 De GMR moet advies geven of er in zee wordt gegaan met een private uitvoerder, 
niet welke het betreft. 
 

6. GMR- commissies 

 Financiën: Komt binnenkort bijeen om de Begroting 2016 door te nemen. 

 HRM: HR stelt momenteel een jaarplanning op en bespreekt deze met de commissie 

HRM, naast dat deze commissie zich bezighoudt met onderwerpen die eerder zijn 

genoemd.   

 Onderwijs: Heeft over innovatie gesproken met Kees van Ruitenbeek als 

vertegenwoordiger van het Managementteam. De commissie gaat hierop door. 

 Duurzaamheid: Geen nieuwe ontwikkelingen sinds de vorige vergadering. 

 



 

7. Rondvraag 

 Binnen de nieuwe Kernprocedure wordt de Cito-toets opgewaardeerd.  

 De gemeente heeft Esprit gevraagd of zij actief kan meedenken aan/aanbieden van 

onderwijs op locatie aan vluchtelingen. Hiervoor is een acuut overleg van 

bestuurders gestart. Tot de kerst zullen er 180 leerlingen bijkomen die langer zullen 

blijven dan aanvankelijk gedacht. 

 Als het CvB op 26 november nog niets heeft gehoord over het kerstcadeau, dan 

wordt het opnieuw een VVV-bon. 

 De OSZG die CAO afwijkend beleid wilde voeren betreffende het Entreerecht (CvB 

Esprit en GMR bewust niet!) heeft een rechtszaak hierover verloren. Dit heeft ook 

gevolgen voor het Entreerecht op het 4e Gymnasium die vanuit haar ‘status aparte 

positie’ in deze de OSZG is gevolgd. 

 Verzoek van de ambtelijk secretaris: als je niet op de vergadering kan komen, meld je 

dan zo vroeg mogelijk af, maar desnoods op de dag zelf. Onverwacht niet verschijnen 

is ongewenst. 


