
 

 

Notulen Onderlinge GMR,  dinsdag 04 juli 2017 
 
Aanwezig:   
Sjaak Meerdink (voorzitter vergadering, voorzitter GMR VO, personeel Mundus), personeel WSV),Helga Frömming 
(personeel Berlage), Kim Parker (personeel VO Aics), Eva van der Graaf (personeel Aics), Gerrit Blom (ouder WSV),  Luuk 
Brouwer (personeel Marcanti), Cees Glastra van Loon (personeel Mundus), Joeri Bonarius (leerling Berlage),  Hagar 
Beerends (personeel Eilanden), Liset de Jong, (personeel 4

e
 Gymnasium), Annemarie Proost (personeel Cartesius), Michel 

Alders (ouder Eilanden), Naoufal Bouya (leerling Cartesius2), Vincent Weggemans (ouder Berlage),  Meltem Sener, 
ambtelijk secretaris GMR), Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Elisabeth Bootsma (ouder Cartesiuslyceum), Ine van Waart (personeel PO Aics),  Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Just 
Pallandt (leerling 4

e
 Gymnasium), Ger van Berlo (personeel Berlage, langdurig ziek),  Vera Weeber (voorzitter GMR PO, 

personeel WSV, zwangerschapsverlof). 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 De voorzitter heet twee nieuwe leden van harte welkom. Naoufal  Bouya het eerste 

GMR lid van Cartesius2  nu nog leerling van de Brugklas,  komend schooljaar leerling 
van de 2e. En Eva van der Graaf personeelsvertegenwoordiger van de  Aics VO . 

 N.a.v. vergadering  GMR-CvB 28 juni 2017: Wanneer een zieke medewerker dit wenst 
kan de mail betreffende  de ziekte/oproep bedrijfsarts naar zijn of haar privémail 
worden gestuurd. 
 

02. Notulen 11 april 2017 
 Vastgesteld 

 
Aktie 1 is blijven staan: De voorzitter vraagt om schriftelijke reactie Esprit jurist 
betreffende de situatie van ZZP’ers die op Esprit worden aangesteld (notulen 13 
december 2016). 
 

03. Bestuursformatieplan 
 De waarschuwing wordt gegeven dat er niet te weinig  personeel op een school mag 

worden ingezet teneinde budget over te houden. In november/december verwacht 
de GMR een overzicht van de per school  ingezette FTE’s. 

 Er wordt instemming gegeven 
 

Aktie 2: Brief aan CvB waarin bovenstaande twee punten zijn vermeld. 
 

04. Verzuim- en Reïntegratieprotocol 
 Qua stijl moet het stuk worden herschreven. Er moet over  ‘de medewerker’ worden 

geschreven en het stuk niet in de u-vorm stellen. Zoals het er nu staat lijkt het alsof 
de medewerker die zich ziek meldt de organisatie opzettelijk kwaad wil doen. De 
hele toonzetting is verwijtend, alsof ziekteverzuim een keuze is.  Dit wordt niet als 
professioneel ervaren. Het gaat hier om een protocol, een juridisch stuk. 

 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kort- en langdurend verzuim. 

 Een enkeling in de GMR ziet ook graag een onderscheid tussen werkgerelateerde 
ziekmelding en niet- werkgerelateerde ziekmelding. 
 

Aktie 3: Brief aan CvB met melding waarom het protocol niet ter stemming is 
gekomen.  



 

 

05. Intentieverklaring Onderzoek Bestuurlijke aansluiting Basisschool De Verwondering 
in Monnickendam 

 Het is niet de doelstelling van Esprit om heel groot te worden of de grootste 
scholengroep van Amsterdam. Omdat er relatief weinig PO scholen binnen het 
bestuur vallen, is het wenselijk om het aantal PO scholen uit te breiden. Het is wèl 
een doelstelling om nieuw en innovatief onderwijs mogelijk te maken. Tevens om 
binnen Esprit doorstroming te verwezenlijken. 

 Het is wenselijk om een Amsterdamse scholengroep te blijven en uitbreiding binnen 
Amsterdam te realiseren. Alle scholen in Monnickendam zijn op het 
administratiesysteem van Amsterdam aangesloten. 

 Een ander Samenwerkingsverband, zoals Waterland waar de MSL en De 
Verwondering bij zijn aangesloten biedt geen voordeel bij het passend onderwijs. 

 De GMR vraagt het CvB om op de volgende vergadering meer toelichting te geven. 

 Het onderzoek te starten krijgt positief advies. 
 

Aktie 4: Brief aan CvB met positief advies + verzoek om meer toelichting 
 

06. Concept Onderwijsmanifest 2018-2022 

 Het manifest geeft richtlijnen voor de komende vier jaar. 

 Er is een breed gedragen bezwaar tegen de schrijfstijl, hetgeen door het CvB 
is erkend. Het moet concreter en er moet wat op papier komen, waar de 
scholen wat aan hebben. Dit Onderwijsmanifest is vager dan het vorige. 

 De GMR is van mening dat er een samenvatting op één A4’tje moet komen, 
waarmee het Onderwijsmanifest een kans krijgt om te gaan leven op de 
scholen. Voordeel van één A4’tje is tevens dat het dwingt om het huidige 
concept minder vaag te maken. In het A4’tje moet ook komen te staan waar 
Esprit in z’n totaliteit voor staat. 

Aktie 5: Brief aan CvB met verzoek A4’tje met samenvatting Onderwijsmanifest + 
kort waar Esprit voor staat. 
 

07. Jaarverslag 2016 
 Er is een enkele opmerking over iets dat fout in het Jaarverslag staat, zoals het 

verkeerd genoemde leerlingaantal. De voorzitter neemt hierover nog contact op met 
de directeur Bedrijfsvoering. 

 Zou het Jaarverslag van de GMR niet apart moeten, met uitsluitend in het Esprit 
jaarverslag een verwijzing? Op zich is er geen bezwaar tegen de huidige vorm, maar 
het geeft wellicht te weinig de aparte rollen CvB en GMR aan. 
 

08. Studiedag II+I 
 De veranderingen van deelname OOP, Hospitality als onderwerp en meer leerlingen 

die een workshop geven worden door de GMR toegejuicht. 

 Het verzoek aan CvB is om de voorzitters van leerlingraden en de voorzitter van de 
Unesco werkgroep op het Berlage uit te nodigen op de studiedag. 

 Vraag is of de evaluatie van vorig jaar wordt meegenomen bij de organisatie van dit 
jaar. De voorzitter zal dit meenemen naar de DB-CvB vergadering. 

Aktie 6: De voorzitter neemt bovenstaande punten II + I mee naar DB-GMR/CvB 
 

 
 



 

 

09. Leerlingraden op de scholen 
 Het CvB zou leerling participatie zo veel mogelijk moeten initiëren en  Good Practice 

moeten zijn. Bijvoorbeeld de richtlijn voor een leerling in iedere BAC 

 Op nog te weinig Esprit VO scholen is een actieve leerlingenraad, uitsluitend op het 
4e Gymnasium, Cartesius2 en de AICS. 

Aktie 7: Brief aan CvB met advies betreffende versterking leerling participatie 
 

10. Blik op de GMR 2017 – 2018 
 De voorzitter raadt de deelcommissies aan om minimaal vier bijeenkomsten in het 

jaar vast te leggen. De ervaring leert dat het gemakkelijker is om een vergadering te 
schrappen dan er één toe te voegen.  

 Het is de bedoeling dat ieder GMR lid zitting heeft in een deelcommissie. 

 De commissies zijn belangrijk, omdat onderwerpen uitgediept kunnen worden en het 
de GMR vergadering versnelt. 

 De commissies worden opgeroepen om zelf ook (ongevraagd) advies uit te brengen.  

 Er komt hoe dan ook geen open einde regeling voor de vergaderduur, twee en een 
half uur vergaderen is genoeg. Het is juist goed dat we om logistieke redenen om 
uiterlijk 20.00 uur moeten stoppen met vergaderen. 

 Er zullen niet meer vergaderingen komen dan tot nu toe het geval was. 

 Vergaderingen worden niet meer geskipt, omdat er daardoor de volgende 
vergadering een veel te lange agenda is. 

 Het GMR wordt verzocht om de stukken eerder aan te leveren. 

 In de werkwijze tot dusver is de agenda te vol. De vaste jaarlijks terugkerende 
onderwerpen zijn in te plannen.  

 Agendapunten moeten worden geclusterd, zodat er tijd overblijft om daadwerkelijk 
over een onderwerp te discussiëren en door te filosoferen. Hiervoor is tot dusver 
nauwelijks tijd. 

 Een individueel lid van de GMR is gerechtigd om zelf een agendapunt in te brengen. 
Het initiatief ligt tot dusver veel bij het CvB, maar kan ook bij de GMR liggen. 

 De GMR leden worden dringend opgeroepen om kritisch naar zichzelf te kijken 
voordat breedvoerig het woord wordt genomen. 

 Het CvB is dikwijls te breedsprakig. De CvB mededelingen behoeven niet nog eens 
mondeling te worden herhaald. Uitsluitend een eventuele toevoeging vermelden. 

 Toehoorders zijn welkom bij iedere vergadering, maar hebben uitsluitend als rol om 
toe te horen, zij mogen zelf niet participeren. 

Aktie 8: Brief aan CvB over vergaderwijze van GMR  
 

11. Deelcommissies 
 Financiën: Michel Alders treedt toe als lid. 

 HRM: Geen 

 Onderwijs: Bezoek Spring High wordt door de commissie Onderwijs opgepakt. 

 Duurzaamheid: Naast Guus ten Bosch zal ook Vincent Weggemans toetreden.  

 Groei en Krimp: Bezoek Spring High wordt binnen de commissie Onderwijs 
georganiseerd 
 

12. Rondvraag 
 Bestaat er een beleid betreffende het op non-actief zetten van medewerkers? Zo nee, 

dan moet er beleid op worden gemaakt. De ambtelijk secretaris zal zo snel mogelijk 
hierover nog de AOB over benaderen of er regels over zijn. 



 

 

 Er worden drie promofimpjes gemaakt over de GMR: voor leerlingen, ouders en 
medewerkers. Eventueel worden het er twee. De voorzitter houdt hierover contact 
met Joeri Bonarius. 
 

Aktie 9: De huidige Ambtelijk Secretaris neemt contact op met AOB over beleid ‘op 
Non-actief stellen’ 
 
Aktie 10: De voorzitter bewaakt dat de GMR promotie filmpjes worden gemaakt. 

 


