
 

 

Notulen Onderlinge Vergadering GMR VO + PO,  
Dinsdag 23 februari 2016 
 
Aanwezig: Bert Lahuis (voorzitter PO, voorzitter vergadering, personeel Europaschool), Sjaak Meerdink  
(voorzitter VO, personeel Mundus), Vincent Koerse (vice-voorzitter VO, personeel Aics), Helga Frömming 
(personeel Berlage), Cees Glastra van Loon (personeel Mundus), Annemarie Proost (personeel Cartesius), 
Susanne Borowski (personeel 4

e 
Gymnasium),

 
Eduard Jebbink (ouder Aics PO), Lily Voge (leerling Berlage), 

Igor Asselbergs (ouder Berlage), Luuk Brouwers (personeel Marcanti), Laura Sebellin (personeel DENISE 
VO), Marijke Weisglas, ambtelijk secretaris, notulist vergadering). 
Afwezig: Michiel van Otegem (ouder Europaschool), Dennis de Lange (personeel Berlage), Joris Rijbroek 
(ouder Europaschool), Floris Dutman (leerling Aics), Shanna Kamp (leerling 4

e 
Gymnasium), Hagar 

Beerdends (personeel Eilanden), Gerrit Blom (ouder WSV), Tara Mammen (leerling Cartesius), Stefan 
Elevelt (personeel DENISE PO), Vera Weeber (personeel WSV) 
 
 

01. Mededelingen 

 Geen 
 

02. Notulen 1 december 2015 

 De revisie van het Leerlingenstatuut blijft op de agenda staan. 
 De notulen zijn vastgesteld.  

      Actie 1: Leerlingen (met Helga Frömming) komen bijeen voor herziening  
Leerlingenreglement. 
 
03. Naar aanleiding van mededelingen CvB 

 Zomerschool: Op Mundus zal er uitsluitend een Lenteschool zijn. 

 Statuten Esprit: Toegezegd dat ze aan de GMR zouden worden opgestuurd, er is echter nog 
niets ontvangen.  

 Studiemiddag I,I & I: Punt van aandacht dat op de scholen de workshopleiders worden 
benaderd. 

Actie 2: Brief aan CvB met vraag naar nieuwe Esprit Statuten. 
Actie 3: Brief aan CvB met verzoek om de directeuren op tijd de workshopleiders te 
benaderen voor de Studiemiddag I,I & I. 
 

04. Vakantieregeling PO en Vakantieregeling VO 
 Beide vakantieregelingen zijn van positief advies voorzien. 

Actie 4: Brief over positieve instemming vakantieregelingen.  
 

05. Functiemix PO 

 Er is geen commentaar op de notitie Functiemix.  Dank voor de informatie. 
 

06. Werkplan CvB 
 Blz. 7, laatste alinea: Is het genoemde gepersonaliseerde leren een algemeen voornemen, of 

betreft dit uitsluitend de twee nieuwe scholen Cartesius II en Spring High? Als het alle 
scholen betreft is dit geen zaak voor het CvB, omdat het onderwijsinhoudelijk is. De scholen 
bepalen dit zelf. De GMR verzoekt het CvB om het als een streven te formuleren, ook voor de 
nieuwe scholen 

 Blz. 9, 2e rode punt: Binnen de GMR is nooit sprake geweest van een reguliere DENISE VWO 
klas. Welk effect heeft zo’n klas op de andere Esprit VWO scholen? 



 

 

 Blz. 10, na 2e rode punt: De GMR heeft behoefte aan een Espritbrede evaluatie van het 
Passend Onderwijs, met name omdat in sommige gevallen er onwerkbare situaties met 
leerlingen zijn ontstaan. 

Actie 5: Brief aan CvB over bovenstaande drie punten Werkplan CvB. 
 
07. Cartesius II en Notitie van de commissie Groei en Krimp 

 De Commissie Groei en Krimp geeft in haar notitie de indruk ontevreden te zijn met 
Cartesius II. Dit is niet het geval. De start van Cartesius II is niet goed gegaan en naar 
aanleiding hiervan dient er een protocol te komen dat nageleefd moet worden bij het 
starten van een nieuwe school. Een draaiboek waarin de stappen worden uitgelegd 
en dat iedere keer doorlopen kan worden. 

 In het te schrijven draaiboek moet duidelijk zijn omschreven waar een Projectleider 
aan moet voldoen. Dit staat los van het functieprofiel van de nieuwe directeur. 

 De Projectleider schrijft een Projectplan dat naast het draaiboek moet worden gelegd 
om te zien of alle positieve aspecten naar voren komen en valkuilen worden 
vermeden. 

 De voorzitter en vice-voorzitter GMR VO houden vinger aan de pols door hun bijna 
wekelijkse gesprekken met de Projectleider. Hierdoor wordt de GMR constant  
geïnformeerd. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van het starten van DENISE.  

 De leden van de Commissie Onderwijs hebben ook geregeld contact met de 
Projectleider. 

Actie 6: Brief aan CvB met verzoek om Draaiboek te schrijven en aan de GMR te 
overhandigen. 
 

08. ASS afdeling 
 De MR van het Mundus College kan zich vinden in het niet meer aannemen van nieuwe 

leerlingen, waardoor de afdeling ten slotte wordt opgeheven. 

 De klassen zullen als zodanig blijven bestaan, in ieder geval voor één jaar, met de docenten 
die er nu ook zijn.  

 De ASS afdeling is geen Speciaal Onderwijs, maar zijn special classes, waardoor het een zaak 
is van de Mundus MR en niet van de GMR.  
 

09. Spring High 
 De GMR is zeer onaangenaam verrast door de gang van zaken  betreffende de oprichting van 

Spring High. Zo goed als het Cartesius II project gaat, zo slecht gaat het bij Spring High. Het is 
ondenkbaar dat op de GMR-CvB vergadering van dinsdag  de GMR hoort van het voornemen 
om de intentieverklaring te tekenen (NA een positief advies van o.a. de GMR!) waarin staat 
hoeveel  en er donderdag een persbericht verschijnt waarin staat dat Spring High volgende 
cursus start. Plus twee dagen later een advertentie in de krant brugklassen er komen en er 
voorlichtingsavond wordt gehouden, waar  de Projectleider al bij aanwezig is. Tevens wordt 
er al personeel geworven. De GMR is over dit alles diep geschokt. 

 Voor het personeel van het Cartesius Lyceum is het pijnlijk, omdat het een teamleider betreft 
die nog maar kort bij hen in dienst is. 

 De Intentieverklaring had niet getekend kunnen worden, zonder dat de GMR positief advies 
heeft verleend. De GMR draagt in de huidige opzet van Spring High dan ook geen enkele 
verantwoordelijkheid. 

 Het verbaast de GMR dat er in het Activiteitenplan van het CvB niets wordt vermeld over een 
school als Spring High.  



 

 

 De GMR geeft geen positief advies en is van mening dat de gang van zaken rondom Spring 
High een onmogelijke is.  

 Er zal contact worden opgenomen met de AOB, met de achterliggende vraag hoe precies te 
handelen bij een gang naar de Geschillencommissie. 

Actie 7: Brief aan CvB met bovenstaande. 
Actie 8: Contact opnemen met de AOB met de vraag hoe exact te handelen in een 
situatie als deze.  

 
10. Taakbeleid VO 

 De GMR spreekt zich uit voor Taakbeleid per school, waarvan 2/3 van het personeel (per 
school) akkoord dient te zijn. De stemmingsprocedure dient schriftelijk te zijn en op alle 
scholen uniform te worden uitgevoerd.  Het personeel moet voldoende tijd krijgen om zich in 
de materie te verdiepen. De directeur van elke VO school neemt het initiatief en bespreekt 
het nieuwe Taakbeleid met de MR die een advies geeft. 

 De GMR verzoekt het CvB om de opmerkingen die door de AOB zijn gemaakt te verwerken in  
de notitie die er nu ligt, waarna de GMR over een nieuwe notitie een besluit zal nemen. 

 Op korte termijn moet er een AOB cursus Taakbeleid worden aangeboden die toegankelijk is 
voor alle MR en GMR leden. 

Actie 9:   Bovenstaande wordt in een brief kenbaar gemaakt aan het CvB 
Actie 10: Toestemming vragen voor een AOB cursus Taakbeleid  
 
11. Advies Code Goede Medezeggenschap in het onderwijs 

 In het algemeen informeren het CvB en de GMR elkaar zo goed mogelijk. 

 Volgens de code is vooral de oprichting van Spring High niet goed gegaan. 

 De GMR staat positief tegenover de Code en is van mening dat het CvB zich er ook aan moet 
houden. 
 

12. Notitie Commissie Duurzaamheid 
 De notitie is met enthousiasme ontvangen, het is een helder goed leesbaar stuk waar een 

goed plan op kan worden uitgezet.  

 De afkortingen moeten worden uitgelegd, waarna er een formeel verzoek aan het CvB kan 
worden gedaan. 

Actie 11: Duurzaamheid agendapunt op de volgende DB vergadering. 
 
13. Overige Deelcommissies 

 Financiën: In de Begroting van 2015 stond een bedrag van 1,6 miljoen euro verlies vermeld, 
het jaar werd echter door een aantal meevallers afgesloten met een overschot van 100.000 
euro. 

 HR: De verzuimcijfers worden gunstiger, zij het dat de griepgolf nu over alle Espritscholen 
raast. Op alle Espritscholen vinden gesprekken met de leidinggevende plaats als iemand 
meer dan vijf dagen ziek is of zich meerdere keren per jaar kortdurig ziek meldt. 

 Onderwijs: niet meer bijeen geweest. 
 

14. Rondvraag 
 Hoe dikwijls moet een medewerker die vrij heeft op een verplichte vergadering komen? 

Hierover heeft in één van de laatste nummers van het Onderwijsblad (AOB) een artikel 
gestaan. De vergaderingen dienen in de Jaaragenda te zijn opgenomen en op afwisselende 
dagen plaats te vinden. 

 Het is leuk om onze laatste vergadering van het jaar op een basisschool te laten plaatsvinden. 
De wens is om de WSV te laten zijn. 



 

 

Actie 11: De WSV vragen of de afsluitende vergadering bij hen kan plaatsvinden. 


