
 

 

Overleg GMR – College van Bestuur d.d. 10/11/2020 van 18:00 – 19:30 
Locatie : Google Meet - meet.google.com/sye-cgbz-ftj  
 
GMR 
Sjaak Meerdink (voorzitter GMR-VO, secretaris, personeel Mundus) 
Eva van der Graaf (vice voorzitter GMR-VO, personeel AICS) 
Marit Pont (vice voorzitter GMR-VO, personeel Marcanti) (notulist) 
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Dirk van der Zouwen (personeel Cartesius) afwezig 
Jasper Beckeringh (personeel ALASCA) afwezig 
Joep Klamer (personeel Eilanden) 
Maarten Mensinga (personeel Berlage) 
Helga Frömming (personeel Berlage) afwezig 
Cees Glastra van Loon (personeel Mundus) 
Arjaan Bolt (personeel Europaschool) 
Petra Mens (personeel AICS PO) 
Lideweij Lamers (personeel WSV) 
Niels Koopman (personeel 4e Gymnasium) 
Paul Soree (personeel Montessori Landsmeer) 
 
Ouders 
Henk Maul (ouder Spring High) 
Guus ten Bosch (ouder MSL) 
Michel Alders (ouder Eilanden) 
Serge Fielmich (ouder Europaschool) afwezig 
Corné Bos (ouder WSV) 
Joost Raessens (ouder AICS) 
 
Leerlingen 
Ariana Mihaita (leerling Berlage) 
Johannus Liaghat (leerling 4e Gymnasium) 
 
College van Bestuur 
Ruth Kervezee 
Percy Henry 
 
Centraal Bureau 
Moniek de Suijck 
Maarten Boelsma 
Mohammed Chatbi 
Daniella Vloet 
 
 
  



 

 

 
 
1. Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen  
 
Er zijn drie nieuwe leden aanwezig, en worden welkom geheten: 

- Johannus Liaghat, leerling 4e Gymnasium (VO).  
- Joost Raessens, ouder AICS (VO) 
- Paul Soree, personeel Montessori Landsmeer (PO) 

 
2. Vaststelling notulen  
 
De notulen van 29/09/2020 worden vastgesteld.   
 
3. Begroting 2021       
Meerjarenbegroting 2021 - 2023       
Toelichting door Mohammed Chatbi 
 
Bestemmingsreserves:  
In de begroting is een bedrag ad €303k opgenomen aan investeringen in het onderwijs dat 
gefinancierd wordt via de bestemmingsreserve Innovatie. Het gaat om investeringen in 
ontwikkelkosten Spring High en ontwikkelkosten HAVO DENISE. 
 
Investeringen:  
De investeringen bedragen gemiddeld 4% van de baten. De investeringen zijn met name ten 
behoeve van de vervanging en versterking van ICT-middelen en eerste inrichting AICS. Het 
verschil tussen de norm van 2% en de begrote investeringen wordt met name veroorzaakt 
door de benodigde investeringen in de nieuwe locatie van de AICS aan de AJ Ernststraat. 
Het gaat om eerste inrichting, WIFI en installaties. 
 
Leerlingen:  
Het aantal leerlingen op Esprit niveau is met 421 leerlingen gegroeid per 1-10-2020 ten 
opzichte van 1-10-2019. De groei is 5%. Er is sprake van groei bij de PO-scholen met 65 
leerlingen en een groei van 356 leerlingen bij de VO-scholen. 
De baten per leerling zijn in 2021 gestegen van €10,52k in 2020 naar €10,78k. In 2021 zijn 
de lasten per leerling gestegen van €10,62k in 2020 naar €10,83k in 2021. 
 
FTE (exclusief uitzendkrachten):  
Het aantal fte is gestegen met 31,8 fte. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging bij 
de AICS (17 fte), Mundus (11,7) DENISE (10 fte) en ALASCA (9 fte). De stijging bij de AICS 
wordt met name veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen van AICS South East. 
De stijging bij ALASCA en DENISE wordt veroorzaakt door de groei van het aantal 
leerlingen. De groei bij Mundus wordt veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen bij 
Spring High en de groei van het aantal praktijkleerlingen. Hiertegenover staat o.a. de daling 
van het aantal fte bij Marcanti. De daling bij Marcanti (12,6 fte) heeft te maken met de daling 
van het aantal leerlingen en de gerealiseerde daling van het aantal langdurige zieken. 
 
De leerling/fte-ratio:  
De leerling/fte-ratio is gestegen ten opzichte van 2020 (9,8 in 2020 en 10,0 in 2021). De 
GMR vraagt hoe deze ratio bepaald is. De ratio leerling/fte is gebaseerd op zaken als 
LWOO, is het PO/VO. De AICS zit als internationale school uniek in elkaar wat dat betreft en 
valt moeilijk te vergelijken met andere scholen.  
 
 
 



 

 

Risico’s:  
De totale omvang van de risico’s is €9,392k. Het gaat onder andere om lagere 
leerlingenaantallen, het tekort aan leraren, extra verhoging van de pensioenpremie, 
ziekteverzuim, de kwaliteit van het onderwijs en bezuinigingen in het onderwijs door het Rijk 
en/of de gemeente (voorbeelden zijn Leer Plusmiddelen, Leerweg Ondersteunend 
Onderwijs 
middelen enz.). 
 
Corona (COVID-19):  
In het voorjaar van 2020 zijn we als samenleving terechtgekomen in een crisissituatie 
veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19). De crisis veroorzaakt door het coronavirus zal 
naar de toekomst toe ook impact hebben op onze leerlingen en medewerkers. De huidige 
inschatting is dat dit voor Esprit Scholen niet zal leiden tot onoverkomelijke financiële 
problemen. Desalniettemin houdt Esprit Scholen rekening met omstandigheden die 
negatieve invloed kunnen hebben op de realisatie van onze doelstellingen. De 
gesignaleerde risico’s voor de begroting en meerjarenbegroting zijn: 
- Minder instroom van het aantal internationale leerlingen en nieuwkomers. 
- Een groter aandeel ouders dat geconfronteerd wordt met betalingsonmacht. 
- Het risico dat een groot deel van het personeel uitvalt (extra ziekteverzuim bovenop het 

“reguliere” ziekteverzuim) en de reguliere processen geen doorgang kunnen vinden. 
- Uitstel of vertraging van geplande nieuwbouw, renovatie en onderhoud doordat de 

partners niet kunnen leveren. 
- Kwetsbare leerlingen lopen achterstanden op. Hierdoor is het nodig om extra inhaal 

programma's te verzorgen om de achterstanden weg te werken. 
- Luchtbehandelingsinstallaties voldoen niet aan de minimale eisen voor luchtverversing. 
 
Groot onderhoud:  
Voor €470k zal groot onderhoud aan gebouwen worden uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt 
€1,089k gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. 
 
Onderwijshuisvesting:  
In de komende jaren zullen onder andere de volgende nieuwbouw-/verbouwingsprojecten 
verder uitgerold worden: de nieuwbouw AICS, de verbouwing van de definitieve locatie AICS 
South East, nieuwbouw Verwondering en renovatie Berlage. 
Voor de bovengenoemde huisvestingsprojecten heeft de gemeente budget toegekend of 
toegezegd. Esprit heeft het bouwheerschap van de AICS en AICS South East overgedragen 
aan de gemeente. 
 
Recente ontwikkelingen:  
In de komende jaren zijn er een aantal ontwikkelingen die van grote invloed zijn op Esprit 
Scholen. Het gaat om de effecten van COVID-19 op het onderwijs en financiën van Esprit, 
de verdere uitrol van ALASCA, Spring High, AICS South East, techniekonderwijs, de krimp 
van het VMBO bij met name het Marcanti College en het lerarentekort bij met name het PO. 
 
Eigen vermogen:  
Het eigen vermogen daalt in de periode van 2020 t/m 2023 van €12 mln. naar €11.4 mln. Dit 
wordt met name veroorzaakt door de investeringen in onder andere het IB programma bij 
ALASCA (in 2022), ontwikkelkosten Havo bij DENISE(in 2021) en Spring High ( in 2021). In 
totaal wordt een bedrag ad €410k uit de bestemmingsreserve Innovatie ingezet om de 
bovengenoemde onderwijskundige initiatieven te kunnen financieren.  
Tevens wordt een bedrag ad €184k onttrokken aan de algemene reserve ten behoeve van 
het zij-instromers traject bij PO-scholen als maatregel om de effecten van het lerarentekort 
in het PO op te vangen.  
 



 

 

Esprit heeft nu een financieel gezonde positie. De risico’s voor de komende drie jaar kunnen 
worden opgevangen.  
 
De GMR vraagt zich af of ‘Landsmeer in de wereld’ uit de bestemmingsreserve wordt 
gefinancierd. Dit is het geval.  
De GMR vraagt zich af of de donatie voor het Berlage wordt gebruikt voor renovatie: dit blijkt 
voor het reguliere onderhoud. De renovatie zit in een andere geldstroom.  
 
De voorzitter bedankt het hoofd Control voor de overzichtelijke en heldere uitleg.  

 
4. Mededelingen College van Bestuur       

 
a. Corona en de scholen  

Toelichting van Maarten Boelsma: 
 

- Wie bewaakt de opvolging van de adviezen? 
Scholen moeten zoveel mogelijk zelf de controle houden. Op locatie worden er mensen 
gemandateerd om ventilatie in de gaten te houden. In generieke zin valt veel te zeggen, 
maar het meeste moet per school en soms zelfs per lokaal worden bepaald. In de 
adviezen van het adviesbureau staan concrete zaken die moeten worden aangepakt per 
school. Het CB zit in een adviserende rol en eindverantwoordelijke rol. Er is een extern 
bureau ingeschakeld om analyses te maken. 

 
- Behoefte checklist per lokaal, de verschillen zijn groot. 

Dit wordt aan de scholen gelaten.  
 

- Hoe is het bij ALASCA?  
Ten tijde van het onderzoek zaten zij in een ander pand. 
Daar wordt nu uitgebreid naar gekeken. Zij zijn verhuisd. Een paar plekken in het 
gebouw vragen om extra aandacht.  

 
- Gymzalen 

Daar is de ventilatie geen probleem, zo is vastgesteld. In de gymzalen waar je alleen 
natuurlijk kunt ventileren moeten de ramen wel open worden gezet.    
  

Er zijn grote inspanningen om de scholen open te laten. Esprit houdt zich met betrekking tot 
de mondkapjes plicht aan de richtlijnen van de RIVM. Het 4e Gymnasium heeft om 
uitzondering gevraagd en heeft hier toestemming voor gekregen van het CvB en de eigen 
MR. Daar is het dragen van  mondkapje nu verplicht. 
 
Esprit houdt het momenteel goed vol met de bezetting van leraren. Het ziekteverzuim bij 
docenten en leerlingen is nog overzichtelijk. Er zijn vooralsnog geen scholen gesloten.  

   
b. Techniekschool 
 
In 2019 is er begonnen met het bekijken van de mogelijkheden om de Techniekschool te 
realiseren in het Hamerkwartier. Deze locatie lijkt niet te lukken en de stuurgroep heeft het 
vertrouwen in de mogelijkheden in het Hamerkwartier opgezegd. Er is besloten om een 
overleg aan te vragen met de wethouders om de situatie te bespreken en naar een 
oplossing te zoeken. Een andere oplossing kan zijn om een bestaand schoolgebouw van 
één van de besturen te verbouwen. Deze terugvaloptie wordt binnen de stuurgroep 
besproken. 
 
 
 



 

 

c. Inspectiebezoek  
 
Er is een mondelinge terugkoppeling van de inspectie waarin Esprit een voldoende krijgt. 
Het rapport volgt nog. Het werken met data is een aanbeveling/herstelopdracht van de 
inspectie. Vraag van een lid is hoe dit bezoek zich verhoudt tot individuele scholen. Het CvB 
antwoord dat het onderzoek wordt uitgevoerd op stichtingsniveau en dat verificatie- en 
kwalteitsonderzoeken worden uitgevoerd op de scholen. Uiteindelijk wordt Esprit als geheel 
beoordeeld waabij het mogelijk is dat het bestuur en/of individuele scholen een zogeheten 
herstelopdracht krijgen. 
 
d. Loting & Matching 
 
In Amsterdam wordt doorgegaan met de huidige systemathiek en worden verbeteringen 
doorgevoerd. In de brief van de wethouder staat dat twee gymnasia er een klas bijnemen. 
Dit gaat niet om het 4e Gymnasium. 
      
e. Financiële afdeling (stand van zaken) 
 
De inzet is om de afdeling op sterkte te krijgen en betalingsachterstanden weg te werken.             
Er zit een stijgende lijn in de ontwikkeling van de afdeling en deze wordt doorgezet. Tevens 
is een nieuw hoofd van de financiele afdeling aangesteld.    
 
5. Deelcommissies         
 
HRM, Onderwijs en duurzaamheidscommissie zijn niet bij elkaar gekomen. 
 
Rondvraag           
 
4 december is er een bijeenkomst met de RvT. Komende maandag in het overleg tussen het 
DB en het CvB en komende dinsdag in de onderlinge vergadering, wordt dit voorbesproken.  
 
6. Sluiting          
 
De vergadering wordt gesloten.  
 


