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01 Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter heet iedereen welkom, speciaal de nieuwe leden Dirk van der Zouwen
en Sylvia Stegers. De agenda is als volgt:
01 Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen
02 Verslag d.d. 12 december 2017
03 Fusie PO-school De Verwondering (instemming)
04 Concept aangepast Managementstatuut

05 Aangepaste Intentieverklaring samenwerking Esprit – VovA
06 Stand van zaken AVG
07 Duurzaamheid
08 Deelcommissies, mededelingen
09 Rondvraag en sluiting
De voorzitter vraagt om de Esprit III-dag van 18 april a.s. en de lezingenreeks via de
MR-en onder de aandacht van het personeel te brengen.

02 Verslag d.d. 12 december 2017
Bij punt 9 wordt opgemerkt dat de MR van Denise geen uitslag van het Medewerkers
Onderzoek gekregen heeft.
Actie: De voorzitter zal in het DB vragen waarom het Medewerkers Onderzoek op
Denise niet met de MR en de medewerkers is gedeeld.
Bij punt 11 wordt er gevraagd of het Persoonlijk Budget (PB) Espritbreed geregeld is.
De voorzitter antwoordt dat er in het MT is besproken dat het PB nu ook kan worden
uitbetaald. Verder is het een aangelegenheid voor de MR.
De notulen zijn vastgesteld.

03 Fusie PO-school De Verwondering (instemming)
Voor wat betreft de voorgenomen fusie met PO-school De Verwondering in
Monnickendam zijn alle partijen (de gemeente Amsterdam, de gemeente Waterland,
de MR van De Verwondering) akkoord. De gemeente Waterland levert de
huisvesting en heeft geld voor een verbouwing toegezegd. Het College vraagt de
GMR in te stemmen met de fusie.
De voorzitter zegt dat de financiële risico’s nihil zijn en dat het boventallig personeel,
bij het eventueel mislukken van de school en bij de huidige krapte op de markt, geen
risico opleveren. De voorzitter raadt aan in te stemmen met de fusie.
De GMR stemt in.
Actie: De ambtelijk secretaris stuurt een instemmings-brief naar het College.

04 Concept aangepast Managementstatuut
De GMR geeft een positief advies.
Actie: De ambtelijk secretaris stuur een positief advies naar het College.

05 Aangepaste Intentieverklaring samenwerking Esprit – VovA
Er zijn op dit moment 24 VO- en 33 PO-besturen werkzaam in Amsterdam. Dat is
veel en minder binnen de stad zou wenselijk zijn. De besturen van Esprit en VOvA
spreken de intentie uit te gaan samenwerken. Een fusie echter is niet aan de orde.
De GMR wil graag dat eventuele concrete stappen vooraf aan de vergadering
worden voorgelegd.
Actie: De voorzitter geeft tijdens een DB-vergadering door aan het College dat de
GMR vooraf wil worden geïnformeerd over nadere stappen betreffende de
samenwerking tussen Esprit en VOvA.

06 Stand van zaken AVG
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in. Daarop vooruitlopend is het Esprit AVG-stappenplan geschreven. De
vergadering vindt het stappenplan te weinig concreet en mist een duidelijk tijdspad.
Actie: De voorzitter zal aan dhr. Bob Elemans vragen om een nadere uitwerking van
het stappenplan en een duidelijk tijdspad.

07 Duurzaamheid
De GMR-commissie Duurzaamheid zal binnenkort door Edward bijeen geroepen
worden voor overleg met dhr. Bob Elemans en dhr. Kees Ruitenbeek om te beginnen
aan een inventarisatie. De GMR zou graag zien dat er meer vaart gezet wordt met
het duurzaam maken van de Espritscholen. Bijvoorbeeld door het opnemen van
duurzaamheid binnen de begroting. Wellicht ook zouden innovatiegelden kunnen
worden ingezet voor duurzaamheid. Duurzaamheid zal ook op de volgende GMRvergadering op de agenda staan.
Actie: De voorzitter zal in het DB aan het college overbrengen dat de GMR
ontevreden is over het ambitieniveau wat betreft duurzaamheid.

08 Deelcommissies, mededelingen
De Financiële Commissie heeft het jaarverslag 2017 en het Flash-rapport van
januari/februari 2018 besproken met dhr. Chatbi, hoofd Controller. Esprit heeft
buitengewoon goed gedraaid. Dat geldt niet voor het Marcanti College. De school
kampt met hoog ziekteverzuim van de medewerkers. Het Marcanti moet financieel op
orde gebracht worden. Daarvoor zal een plan van aanpak geschreven worden.

De pot Innovatiegelden is gevuld met geld dat Esprit aan het einde van het jaar
overhoudt (bovenop de 13% reserve). Directeuren kunnen aanspraak maken op geld
uit de Innovatiepot door een plan bij het college in te dienen. De MR-en worden
opgeroepen om bij hun directie met voorstellen te komen.
Actie: De ambtelijk secretaris stuurt de begroting 2018 en het Flash-rapport naar de
(nieuwe) leden.
Een vraag uit de vergadering: Hoeveel geld raken we eigenlijk kwijt aan
reorganisaties en slecht management? Bij reorganisaties blijkt het ziekteverzuim fors
toe te nemen. Dat kost veel geld en dat gaat ten koste van het onderwijs.
Actie: De voorzitter neemt deze vraag mee naar het DB.

09 Rondvraag en sluiting
Een MR krijgt veel klachten over een bepaald MT-lid. Waar kan de MR met deze
klachten naartoe? Ze wordt van het kastje naar de muur gestuurd. De voorzitter
belooft op deze vraag terug te komen.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

