
 

 

Notulen GMR-CvB, dinsdag  07 februari 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), Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Guus ten Bosch (ouder MSL), Kim Parker (personeel VO Aics) 
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),  Jacinta Duttenhofer (lid Raad van Toezicht), Ruth 

Kervezee  (voorzitter College van Bestuur), Percy Henry (lid College van Bestuur), Bob Elemans (directeur bedrijfsvoering), 
Pom Wolff  (Esprit jurist), Hagar Beerends (personeel Eilanden), Vincent Weggemans (ouder Berlage),  Marijke Weisglas 
(ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Gerrit Blom (ouder WSV), Ger van Berlo (personeel Berlage),  Elisabeth Bootsma (ouder Cartesiuslyceum), Michel Alders 
(ouder Eilanden), Ine van Waart  (personeel PO Aics), 
 
 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 Welkom nieuw GMR lid Guus ten Bosch , ouder van de MSL. Guus heeft eerder jaren 

in Noord in de GMR,  van een schoolbestuur gezeten. 
 

02. Notulen 6 december 2017 

 Vastgesteld. 
 

03. Presentatie DENISE (door rector Leendert Jan Veldhuyzen) 
 

 DENISE is nu aan zijn derde schooljaar bezig. PO is gegroeid van 70 naar 120 
leerlingen en VO van 30 naar 240. Per eind 2018 gaat de school naar een groter 
schoolgebouw, nu is het dikwijls behelpen, al is het nevenpand er voor een groot 
deel bijgetrokken. Ouders en leerlingen weten dat de school naar een heel ander 
gedeelte van de stad gaat. 

 Er zijn acht kernwaarden geformuleerd waar in alle afdelingen naar toe wordt 
gewerkt. 

 Er is een eerste verslag verschenen, dat alle ouders en leerlingen hebben ontvangen, 
dit is reeds nagezonden aan alle GMR leden. 

 Er zijn leerdoelen vastgesteld waarmee wordt gewerkt, hierdoor zijn er geen 
methodes, lesmateriaal wordt zelf gemaakt of overgenomen van andere scholen. 
Vakken worden op diverse niveaus  aangeboden, ook per leerling, waarmee een 
leerling mogelijk naar het VWO kan, terwijl het elders gedwongen is tot Havo. Er 
worden geen cijfers gegeven, maar waardes. 

 DENISE is kandidaat school voor het Engelstalige IB programma op Havo/VWO niveau 
waarmee op de eigen school eindexamen kan worden gedaan. Nu is dit nog op de 
AICS of in een enkel geval op Marcanti. Het Mavogedeelte draait nu al geheel op de 
school zelf, waarin de leerlingen kunnen kiezen of ze het onderwijs in het Nederlands 
volgen of in het Engels. 

 Per vak komt leergedrag ter sprake, hierin is het belangrijk om feedback te geven. 
Elke docent geeft iedere leerlingen drie keer per jaar op drie niveaus feedback. 
Leerlingen en ouders zijn bij het ontwerpen van dit model betrokken geweest. 
 
 

 



 

 

04. Klokkenluidersregeling 
 De Klokkenluidersregeling is een uitvloeisel van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Het 

gaat om klachten die uitstijgen boven het individueel belang, waar (bijna) iedereen in 
de organisatie last van heeft. Het gaat dus niet om individuele klachten. 

 De VO& Raad en VOS /ABB zijn met modelregelingen gekomen, nog voor dat de 
wetgeving was afgerond. Deze blijken niet geheel met de wet te kloppen nu deze is 
verwezenlijkt, waardoor Esprit met een eigen regeling is gekomen. De artikelen 2, 3 
en 13 zijn het belangrijkst, waarin met name wordt aangegeven wanneer een 
melding aan het Huis van de Klokkenluiders moet worden gedaan of aan de interne- 
of externe vertrouwenspersoon. 

 Ouders en leerlingen nemen eerst contact op met de  interne vertrouwenspersoon 
die in eerste instantie adviseert of er naar de reguliere schoolleider mee kan  worden 
gegaan, of bij uitzondering  linea recta naar het Huis van de Klokkenluiders. Als 
afhandeling door de eigen schoolleider  niet naar tevredenheid is,  kan er altijd nog 
naar bij het Huis van de Klokkenluiders worden gemeld. 

 De GMR bekijkt in dezelfde tijdsperiode als de Raad van Toezicht de nieuwe 
Klachtenregeling, waardoor het stuk dat er nu ligt nog kan worden gewijzigd. 
 

05. Bestuursvorm 4e Gymnasium 
 In de praktijk heeft de Samenwerkingsovereenkomst geen nut meer.  Bij de 

benoeming van de nieuwe rector bleek duidelijk dat twee besturen,  waarvan Esprit 
het formele bestuur is, geen zin heeft. Dit is tevens het standpunt van de OSZG, 
wiens inbreng toch al minimaal was. Voor de school verandert er niets met 
uitsluitend Esprit  als bestuur. 

 Acht jaar geleden bij de stichting van het 4e Gymnasium hadden de meeste 
personeelsleden twijfel over Esprit als bestuurder. Inmiddels is dit standpunt 
veranderd, o.a. doordat Esprit heeft bewezen een goed werkgever te zijn. Daarnaast 
zijn veel medewerkers vanuit de startperiode niet meer werkzaam  op het 4e 
Gymnasium. Er zijn veel nieuwe (jonge) medewerkers die er anders in staan. 

  Het 4e Gymnasium zal wel blijven deel nemen aan het Overleg Gymnasia Amsterdam 
en de Landelijke Stichting Categoriale Gymnasia. 

 Het enige dat nog daadwerkelijk moet worden geregeld zijn de gelden voor de 
studiereizen die nu nog zijn ondergebracht bij het OSZG. 

 Het College van Bestuur heeft inmiddels overleg gehad met de voorzitter van de MR. 
Op de op het 4e Gymnasium gehouden bijeenkomst over dit onderwerp was slechts 
een minimaal deel van het personeel aanwezig. 

 Het ziet ernaar uit dat de MR van het 4e Gymnasium positief zal adviseren over deze 
bestuurswijziging. 

 

06.  Mededelingen College van Bestuur 
 Loting en Matching: Zowel PO als VO heeft hiermee te maken. De procedure van 

afgelopen jaar is voor vier jaar vastgesteld, dit geeft wat rust. De Espritscholen 
voeren hun eigen voorlichtingsbeleid uit.  Wel komt er nog één keer een 
Espritadvertentie, met name, omdat er extra open dagen voor Cartesius 2 zijn 
gepland, waar op de reguliere open dag een wachtrij buiten stond tot aan het 
Raamplein. Dit was niet voorzien, want iedereen moet op een open dag gemakkelijk 
binnen kunnen komen. Een gezamenlijke Esprit scholenmarkt  geeft mogelijk wat 
minder werkdruk voor medewerkers, maar dient niet het doel, de basisschool 
leerlingen de school die hij/zij bezoekt te laten proeven. Scholen van een ander 
bestuur hebben dit één maal geprobeerd, maar het werkte niet. 



 

 

 Evaluatie GIMD (Maatschappelijk werk voor medewerkers): De indruk bestaat dat 
inzet maatschappelijk werk voor medewerkers positief is beleefd, alleen zijn er nog 
te weinig mensen die hieraan hebben deelgenomen. Op 30 april verloopt het 
contract, er is besloten om het nog een jaar te verlengen en daarna opnieuw te 
evalueren. 

 Medewerkersonderzoek: Alle Esprit personeelsleden hebben een link op hun mail 
ontvangen, waarop zij het onderzoek anoniem kunnen uitvoeren. Er komt nog een 
herinneringsmail om in te vullen. Het is wenselijk dat de GMR ook een bijdrage levert 
in stimulering van deelname aan het Medewerkersonderzoek. Op de onderlinge 
vergadering van 14 februari a.s. zal hierover worden gesproken. 

 Taal naar Keuze: De Gemeente Amsterdam wil hierin haar bijdrage leveren en co 
financieren. Er komt vanaf september een pilot waaraan alle VO leerlingen van Esprit 
deel kunnen nemen, ook de lagere niveaus.  Een stuurgroep onder leiding van een 
projectleider van de HvA is er nu mee aan de slag. Er zal volgens een Europees 
referentie systeem worden gewerkt. De behoefte bij leerlingen zal worden getest, 
waarbij de leerlingen zich moeten realiseren dat het gaat om lessen in 
hoogstwaarschijnlijk een ander schoolgebouw die nà schooltijd worden gegeven. 

 Evaluatie Dyade: De maandgesprekken en het jaargesprek blijven. Er is een steeds 
stijgende lijn en er is veel verbeterd. 

 Maandelijkse Flash over de eigen school: Er zijn schoolleiders die er tegenop zien dat 
binnen de MR leken op financieel gebied een oordeel vormen. Wellicht is het handig 
om over financiën een commissie van deskundige MR leden te vormen. 

 Vacature Ambtelijk secretaris: de advertentie is intern uitgezet. De voorkeur gaat uit 
naar iemand uit de categorie OOP, maar een docent kan ook solliciteren. 

 Verzuimcijfers: Er is een stijgende lijn in het dalen van het percentage ziekteverzuim. 
Er wordt met de benchmark vergeleken, daarin komt PO lager uit en VO hoger. 

 
07. Medezeggenschap onder het vergrootglas 

 Er is binnen de GMR iets misgegaan met de communicatie waardoor uitsluitend de 
VO voorzitter aanwezig was bij het interview. De drie overige leden die hier bij 
zouden zijn, wisten niet van de afspraak af. 

 Er komt nog een laatste bijeenkomst waarvoor wordt getracht om alle GMR leden 
die mee zouden doen aanwezig te laten zijn. Het is van belang omdat het direct met 
Good Governance heeft te maken. 
 

08. Werkplan CvB 2017, aanpassingen Duurzaamheid 
 Het CvB heeft ervoor gekozen om niet een aparte pijler Duurzaamheid op te nemen, 

maar dit op te nemen in de pijler School en Omgeving. In het vernieuwde 
Onderwijsmanifest zal Duurzaamheid ook worden belicht. In het werkplan van de 
directeur Bedrijfsvoering zal ook een onderdeel Duurzaamheid komen. 

 De Deelcommissie Duurzaamheid  blijft erbij dat Duurzaamheid als aparte pijler in 
het Werkplan CvB moet worden opgenomen. Ook binnen het onderwijs moet 
Duurzaamheid naar voren komen,-omdat wij een generatie opleiden die goed op de 
aarde moet letten-. 

 De tweede aanbeveling van de Deelcommissie Duurzaamheid is om de Inspiratie dag 
in het kader van Duurzaamheid te laten staan. Dan is ook het OOP automatisch 
hierbij betrokken, wat een wens is van de GMR. 

 Kees van Ruitenbeek, rector van de AICS, is nauw betrokken bij de Deelcommissie 
Duurzaamheid. 
 
 



 

 

 
 

09. Terugblik Werkplan CvB 2016 
 Tegen het gepersonaliseerd leren heeft het schoolbestuur ZAAM bezwaar gemaakt. 

Vier scholen stedelijk doen mee, waarvan geen school van ZAAM, omdat die geen 
Techniek aanbiedt.   

 Leerlingen kiezen niet voor Techniek, terwijl de stad schreeuwt om technisch 
personeel. Nu ligt er een totaalplan waarin door vier scholen in de stad techniek in 
de breedte wordt aangeboden, waarin  veel gebruik wordt gemaakt van 
gedigitaliseerde techniek.  De gemeente Amsterdam is enthousiast  over Techniek 
Breed en wil hier subsidie aan verlenen.  Nu de schoolbesturen het onderling niet 
eens zijn (ZAAM) eist de gemeente dat het OSVO hier uit komt, voordat de gemeente 
zich er weer mee bemoeit. Dit punt wordt dus vervolgd. 

 De Mobiliteitsportal is niet gestart. Een ander schoolbestuur is een pilot gestart. Al 
naar gelang de evaluatie hiervan zal Esprit mogelijk aanhaken. 
 

10. Herijking Onderwijsmanifest 
 Het CvB vindt het belangrijk dat de GMR vroeg in het proces meedenkt en 

meebeweegt. 

 Voor de zomer zal er een gedragen eerste concept  in de breedte  worden 
gepubliceerd. Op woensdag 8 maart is er een inspirerende avond als aftrap voor het 
proces van de Herijking Onderwijsmanifest. Het CvB roept alle leden van de GMR op 
om daarbij aanwezig te zijn. 
 

11. Vakantieregeling 2017-2018 
 Er staat een foutje in de vakantieregeling: het is maandag 25 december en niet 

maandag  26 december 2017. 

 De GMR moet opnieuw een besluit nemen inzake de individuele  vrijheid van een 
school om een vakantiedag in te ruilen voor een religieuze feestdag waar van het 
betreffende geloof veel leerlingen op school zitten. Dit besluit is door de GMR 
genomen tot het huidige schooljaar. De medewerkers hebben op betreffende dag 
een studiedag, wat een mogelijk probleem oplevert als er veel medewerkers i.v.m. 
het geloof ook een vrije dag hebben. 

 De gemeente Amsterdam  wijst op een eventueel probleem tijdens het Offerfeest op 
maandag 5 september 2017, de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. 
Officieel mag een geruilde vakantiedag niet aan de vakantie worden geplakt. Via een 
studiedag is dit  te ondervangen. De VO scholen kunnen dit ook nog eens opvangen 
met het halen van de boeken voor het nieuwe schooljaar. 

 Op de AICS zijn binnen de MR discussies over de drie weken kerstvakantie, die om 
praktische reden zijn ingesteld en niet vanuit een educatief oogpunt. Voor komend 
schooljaar zijn de vakanties nu stedelijk vastgesteld, De GMR moet formeel nog 
advies geven, waardoor de AISC niet eerder dan schooljaar 2028-2019 een wijziging 
kan doorvoeren. 
 

12. Taak- en Transitiebeleid 
 De GMR heeft aan het CvB nadrukkelijk gevraagd om met één regeling te komen 

voor alle VO scholen. Hierop is het CvB gekomen met een richtlijn waar alle scholen 
zich in kunnen vinden, omdat het een modernisering is van het beleid dat in 1998 
door Esprit is opgesteld, toen er een geheel andere CAO was. Scholen mogen 
afwijken van de nieuwe richtlijn, zolang ze maar uitleggen waarom ze afwijken. 



 

 

 Op schoolniveau wordt de discussie gevoerd. Het CvB hoopt en verwacht van de 
leden van de GMR dat zij op hun eigen school achter de Esprit richtlijnen gaan staan, 
waar de GMR zich positief over heeft uitgesproken en mee heeft ingestemd. 

 In de CAO worden de werktijden benoemd. In de Espritrichtlijn, noch in 1998, noch 
nu, staat een opslagfactor genoemd, dus ook niet van 1,65, evenmin van 1,69. 
 

13. Deelcommissies 
 Financiën: Er wordt momenteel gesproken over de afsluiting 2016. 

 HRM: De onderwerpen die in deze vergadering aan de orde komen zijn 
onderwerp van gesprek. Hiernaast het Jaarplan en de Talentprogramma’s. Bij de 
Talentprogramma’s wordt bekeken wat het oplevert en wie bepaalt dat een 
medewerker meedoet. Het is nu te veel Ld docent gericht. Het Talentprogramma 
dat in september 2017 van start gaat is specifiek gericht op Ld docenten. 
Hierover ontstaat enig debat. Door het Entreerecht konden veel mensen niet 
meer in Ld komen,  terwijl ze over alle capaciteiten beschikken. Deze 
medewerkers lijken dubbel getroffen als ze ook zijn uitgesloten van de 
Talentprogramma’s. De GMR adviseert zorgvuldige communicatie over dit 
aanbod.  De start van de Talentprogramma’s is voor het VO september 2017 en 
voor het PO september 2018, met een kans dat dit januari 2018 wordt. Voor het 
VO is er plek voor 12 docenten, voor het PO is dit nog niet duidelijk. 

 Onderwijs: Sociale ongelijkheid is een onderwerp om binnen de 
Opleidingscaroussel als Urban Education aan te bieden.  
Een ander onderwerp is om een soort supersecties te maken, waarin tussen de 
Espritscholen  inhoudelijk op vakgebied wordt uitgewisseld. Voor PO scholen kan 
dit op leerjaar worden georganiseerd, of onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw 
 

14. Rondvraag 
 Geen. 

 
 

 


