Overleg GMR – College van Bestuur d.d. 17/11/2020 van 18:00 – 18:45
Locatie

: Digitaal

Bij verhindering graag bijtijds afmelden bij Sjaak Meerdink: gmr@cb.espritscholen.nl of
06-83086379

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)
Personeel
Dirk van der Zouwen (personeel Cartesius) afwezig
Jasper Beckeringh (personeel ALASCA) afwezig
Joep Klamer (personeel Eilanden) afwezig
Maarten Mensinga (personeel Berlage) afwezig
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)
Corné Bos (ouder WSV)
Joost Raessens (ouder AICS)
Leerlingen
Ariana Mihaita (leerling Berlage)
Johannus Liaghat (leerling 4e Gymnasium)

1. Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen
De vergadering wordt geopend.
2. Raad van Toezicht:
Er wordt voorgesteld om een afvaardiging te laten zitten met de Raad van Toezicht. Twee
VO, twee PO, Twee leerlingen en de voorzitter en vice-voorzitter. Dit worden Michel,
Lideweij, Joost, Johannes, Ariana, Sjaak en Marit.
3. Vaststelling notulen
De notulen zijn niet rondgestuurd. Deze worden de eerstvolgende vergadering
geagendeerd.
4. Begroting 2021
De GMR geeft een positief advies over de begroting van 2021.
Vanuit de commissie Financiële Zaken wordt er kort toegelicht dat de begroting goed
onderbouwd is.
5. Meerjarenbegroting 2021 - 2023
De GMR geeft een positief advies over de begroting van 2021-2023.
Is er een mogelijkheid om ouders toch meer te laten doneren buiten de ouderbijdrage? Er
wordt in het nieuwe jaar met een pilot onderzocht wat de mogelijkheden zijn.Ook is het een
mogelijkheid dat ESPRIT afziet van de gemeentelijke subsidie waardoor PO-scholen een
hogere vrijwillige-ouderbijdrage kunnen vragen.
6. Eventuele splitsing GMR PO/VO:
- Er wordt ingebracht om samen een gemeenschappelijk deel te hebben en een
afzonderlijk deel. Samen eindigen en apart starten bijvoorbeeld. Deze vergadering
zou dan ook gelden als er weer fysieke bijeenkomsten zijn.
7. Volgende vergadering:
Was in eerste instantie een reservedatum, deze wordt definitief.
1. Veel nieuwe leden, goed voor de binding.
2. Daarmee wordt het risico op een overvolle agenda verkleind.
8. Deelcommissies
Financiële commissie: er wordt gevraagd wie zich hierbij aan wilt sluiten.
9. Rondvraag
Er wordt gevraagd of het sluiten van het Cartesius door corona effect heeft op het
examenproces. Dit is niet het geval.
10. Sluiting
De vergadering wordt afgesloten.

