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1. Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 

De agenda: 



 

1. Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen 

2. Vaststelling notulen 

3. Mededelingen CvB 

4. Huisvesting Cartesius 2 (bijlage) 

5. Doorstroomeisen (bijlage) 

6. Loting & Matching (bijlage) 

7. Onderwijsagenda: het onderwijsaanbod in Amsterdam (bijlage) 

8. Eigenrisicodragerschap (ERD) (bijlage) 

9.  Manifest Circulair (duurzaamheid) (bijlage) 

10. Aanpak lerarentekort 

11.  Deelcommissies 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

Mededelingen van de voorzitter VO: 

 De ambtelijk secretaris stopt per 1 augustus 2019. De taak zal worden 

overgenomen door de voorzitters. De verdeling zal dan zijn: Sjaak Meerdink 

voorzitter VO, Vera Weeber voorzitter PO, Eva van der Graaf vice-voorzitter. 

De laatste twee zullen afwisselend notuleren. Het CvB heeft geen bezwaar 

tegen deze constructie. Na een half jaar zal er worden geëvalueerd. 

 Het bestuur van Vova heeft haar medewerkers een brief gestuurd om ze te 

informeren over de samenwerking met Esprit. Dit ook in verband met de 

ontvlechting van VO en ROC. 

 

 

2 Vaststellen notulen 

 

De notulen van 12 maart zijn nog niet klaar. 

 

 

3 Mededelingen College van Bestuur 

 

 

4 Huisvesting Cartesius 2 

 

De GMR adviseert, de tot nu toe ons bekende informatie in acht nemend, voorlopig 

positief over het besluit van het bestuur om Cartesius 2 te huisvesten op een andere 

locatie, te weten IJburg 2, mits: 

 het bestuur, na de afspraak op 3 april, de optie Plantage Muidergracht als 

definitief onhaalbaar beschouwt. 

 het pand van IJburg 2 geschikt bevonden wordt voor het onderwijsconcept 

van Cartesius 2. 



 

 

5 Doorstroomeisen 

 

De GMR heeft inmiddels positief geadviseerd over het voorgenomen bestuursbesluit 

voor een drempelloze doorstroom op alle VO-scholen. Bij het advies zijn de 

aanbevelingen van de onderwijscommissie van de GMR gevoegd. 

 

 

6 Loting & Matching 

 

De GMR heeft inmiddels positief geadviseerd over de voorgestelde aanpassingen in 

het loting & matchingsysteem. 

 

 

7 Onderwijsagenda: het onderwijsaanbod in Amsterdam 

 

 Ter info. 

 Een fijne conclusie: Er is een ruim onderwijsaanbod is in Amsterdam. 

 De samenwerking met andere technische scholen wordt op een later tijdstip 

geagendeerd. 

 

 

8 Eigenrisicodragerschap (ERD) 

 

Ter info. 

 

 

9 Manifest Circulair 

 

In het komende DB zal worden gevraagd hoe er aan dit manifest handen en voeten 

zal worden gegeven. 

 

 

10 Aanpak lerarentekort 

 

Dit is een terugkerend punt op de agenda. Op dit moment is er geen nieuws. 

 

 

11 Deelcommissies 

 

Financiële commissie: De Financiële Administratie (FA) van Esprit loopt niet goed. Er 

is te laat aan de bel getrokken. Door vertragingen is 2018 nog niet afgesloten. Het 

tekort van 1,3 miljoen (2,2 miljoen was begroot) komt ten laste van de 



bestemmingsreserve. Ook 2019 loopt vertraging op. Over de maanden tot en met 

maart is er nog geen informatie. 

 

Commissie Duurzaamheid: Tijdens de laatste bijeenkomst was er maar een lid 

aanwezig. De volgende bijeenkomst staat pas in juni gepland. 

 

 

12 Rondvraag 

 

Tip vanuit de vergadering: Kijk bij moeilijk te vervullen vacatures niet alleen buiten 

maar ook binnen Esprit. Bijvoorbeeld door (beginnende) docenten te verplaatsen of 

een uitbreiding te geven. 

 

De III-workshop over de AVG was niet erg duidelijk. Het punt zal op een volgende 

vergadering terugkeren. 

 

Hoe zit het met het ouderenbeleid van Esprit? 

 

De vorige twee keren is er tijdens de onderwijsstakingen door Esprit doorbetaald. Dit 

keer is dat niet gebeurd. Wat gebeurt er met het geld dat hierdoor overblijft? De 

vraag zal in het DB gesteld worden. 

 

 

13 Sluiting 

 

De voorzitter dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 


