
Notulen GMR onderling  
d.d. 06.10.2020 van 18:00 – 20:00  
Locatie: Digitaal - Google Meet 
 
 
GMR 
Sjaak Meerdink (voorzitter GMR-VO, secretaris, personeel Mundus) 
Eva van der Graaf (vice voorzitter GMR-VO, personeel AICS, notulist) 
 
Personeel 
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Niels Koopman (personeel 4e Gymnasium) 
 
 
Ouders 
Gerrit Blom (ouder WSV)  
Henk Maul (ouder Spring High)  
Guus ten Bosch (ouder MSL)  
Michel Alders (ouder Eilanden)  
Serge Fielmich (ouder Europaschool)  
Corné Bos (ouder WSV)  
 
Leerlingen 
Ariana Mihaita (leerling Berlage)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A G E N D A  
 
 
1. Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen  

 
2. Vaststelling notulen  

De notulen van 30 juni 2020 zijn vastgesteld.  
3. Presentatie ICT  
Opmerking over het financiële plaatje, het zou budgetneutraal moeten zijn. Daar valt            
nu nog weinig over te zeggen. Deze vraag moet aan het College worden voorgelegd              
en zal moeten worden meegenomen in evaluatie.  
De ervaringen met de ICT-overgangen zijn uiteenlopend. Op sommige scholen is           
het vrij vlekkeloos verlopen, op andere verloopt het lastiger. Er wordt een voorstel             
gedaan om enquêtes uit te rollen onder de ICT’ers, maar ook onder docenten en              
leerlingen om de ervaringen te peilen. Dit wordt voorgesteld aan het college.  
Ook moet er gekeken worden naar de ondersteuning van de processen in het PO.  
De GMR adviseert positief.  
 
4. HR-zaken:  

a. Vergoedingsregeling PO/VO 
Er is geen quorum. Er wordt een schriftelijke stemming uitgeschreven. 

b. De regeling is inmiddels unaniem aangenomen door GMR PO
 

c. Functiehuis PO 
Er is geen quorum. Er wordt een schriftelijke stemming uitgeschreven. 

d. Het Functiehuis is unaniem aangenomen door GMR PO  
e. Aanvullende reiskosten 

Geen opmerkingen  
 

5. Corona en de scholen  
Toelichting over de ventilatie door Maarten Boelsma 
Hoofd Facilitaire Zaken 

Esprit volgt de lijn van het kabinet. De eerste signalen zijn dat het redelijk              
nageleefd wordt. Er komt een brief per school met technische informatie over de             
ventilatiesystemen. Verzoek om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de           
gymzalen.  
 
6. Mededelingen College van Bestuur  

a. III-conferentie  
Geen opmerkingen  

b. Rapport Inspectiebezoek Cartesius Lyceum 
Over zes weken komt het rapport over Esprit Scholen, dat zal worden            
behandeld.  

c. Loting & Matching  
Geen opmerkingen  



d. Amsterdamse Toeslag 
Geen opmerkingen  

e. Kaderbrief 
Is uitvoerig besproken, ook in de financiële commissie. De begroting komt           
ter tafel in de agenda van 10 november.  
Er wordt gevraagd of er wordt vergeleken met vorig jaar. Ja, het verloop in              
meerdere jaren zit erbij.  

f. Uitslag eindexamens 2020 
Geen opmerkingen  

g. Managementstatuut 
Geen opmerkingen.  

h. Techniekschool (stand van zaken) 
Twee varianten nog steeds: morgen is er een stuurgroep met de besturen            
rondom Techniekschool. Eigen Haard heeft weer een nieuwe variant in          
Noord. Alle opties zullen van alle kanten worden bekeken. Eind van deze            
maand wordt er besloten of het wel of niet in stadsdeel Noord zou komen.              
Het is de bedoeling dat de beslissing rondom de plaats van de school zo              
snel mogelijk wordt afgerond, maar dit is een lang traject. De bedoeling is             
om de school te openen in schooljaar 23/24. De subsidie zal niet verjaren.             

 
 
7. Deelcommissies  

Commissies zijn ondertussen niet bij elkaar gekomen.  
 
8. Rondvraag  

Opmerking: stukken worden nu gedeeld via Drive. Op deze manier kunnen           
stukken los worden gepubliceerd en hoeven we niet te wachten tot alle stukken klaar              
zijn.  
Vraag of Marit nu officieel Eva op gaat volgen als vice-voorzitter. Hier zijn geen              
bezwaren tegen.  
Vraag hoe het nu zit met de ouderbijdrage PO:  
Het praktische punt is dat de gemeente scholen kort als de bijdrage te hoog is. Dit                
kan worden ondervangen door een fonds met een stichting. Dit moet gaan vanuit de              
school, dat kan niet vanuit Esprit.  
Verwachting wordt uitgesproken dat er een leerling bij de leerlinggeleding komt           
vanuit het 4e gymnasium.  
Is het mogelijk om voor de volgende vergadering een reglement op te stellen? Deze              
mogelijkheid wordt onderzocht.  
 
 
9. Sluiting  
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 


