
 

 

Notulen Onderlinge GMR,  dinsdag  15 November  2016 
 
Aanwezig:   
Sjaak Meerdink (voorzitter vergadering, voorzitter GMR VO, personeel Mundus), Vera Weeber (voorzitter GMR PO, 
personeel WSV),  Helga Frömming (personeel Berlage), Luuk Brouwer (personeel Marcanti), Eduard Jebbink (ouder AICS 
PO), Ine van Waart (personeel PO Aics), Kim Parker (personeel VO Aics),  Stefan Elevelt (Personeel PO DENISE), 
Cees Glastra van Loon (personeel Mundus), Yoeri Bonarius (leerling Berlage),  Hagar Beerends (personeel Eilanden), 
Michel Alders (ouder Eilanden), Vincent Weggemans (ouder Berlage),  Marijke Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Anja Beemster (personeel VO DENISE), Liset de Jong, (personeel 4

e
 Gymnasium), Ger van Berlo (personeel Berlage),  

Gerrit Blom (ouder WSV), Annemarie Proost (personeel Cartesius), Just Pallandt (leerling 4
e
 Gymnasium), Elisabeth 

Bootsma (ouder Cartesiuslyceum), Els Bridié (personeel Centraal Bureau), 
 
 
 

01. Mededelingen en Ingekomen stukken 
 Els Bridié zal vanaf heden geen zitting meer hebben in de GMR. Allereerst moet de 

medezeggenschap op het Centraal Bureau worden geregeld. Dit zal nu daadwerkelijk 
gebeuren.  

 Momenteel ligt Bert Lahuis in het ziekenhuis. Als hij weer beter is, zullen we hem na 
16 jaar GMR lidmaatschap uitzwaaien.  
 

02. Vervangingsbeleid PO 
 Zelf als bestuur het financiële risico bij ziekteverzuim dragen is voordeliger dan 

deelname aan het vervangingsfonds. Een kleine school kan sneller in de problemen 
raken, maar dat is nu ook al het geval, omdat iedere school in eerste instantie zelf 
het risico draagt. Een PO school kan sneller bij het bestuur aankloppen dan een VO 
school, die veelal groter is. 

 Er is onduidelijkheid of ZZP’ers nog wel als vervanger kunnen worden aangenomen, 
omdat er meteen een contract zou moeten worden aangeboden. Sjaak vraagt dit na. 

 Stemming: In consensus is aangenomen door de GMR PO dat Esprit overstapr op 
eigen risicodragerschap en het Vervangingsfonds verlaat. 

Aktie 1: Sjaak Meerdink vraagt aan de Esprit jurist wat de positie is van ZZP’ers. 
Aktie 2: Marijke schrijft brief aan CvB met besluit overstappen naar Eigen 
risicodragerschap i.p.v. Vervangingsfonds. 
 

03. Keuze ARBO-dienst 
 In de decembervergadering wordt bekend gemaakt voor welke ARBO-dienst is 

gekozen. Formeel moet de GMR dan nog adviseren. Deze keus is gemaakt via een 
zorgvuldig sollicitatieproces. Sjaak zat namens de GMR in de commissie waar verder 
de directeur van Marcanti in zat, alsmede drie HRM medewerkers. Op vier 
afzonderlijke middagen hebben zich vier Arbo bedrijven gepresenteerd. Allen gingen 
akkoord met de Esprit eis, dat de huidige Arbo arts kan blijven. Het is niet de 
medische kant waardoor er wordt uitgezien naar een ander ARBO bedrijf, maar de 
administratieve steken die ze hebben laten vallen.  

 De kosten worden niet hoger dan wat Esprit aan het  huidige Arbo bedrijf betaalt. 
 

04. Concept Begroting 2017 
 De begroting is een heel leesbaar stuk, juist ook voor mensen die niet financieel zijn 

onderlegd. In de begroting staat duidelijk waar de risico’s zitten. 

 Als alle risico’s tegelijk plaatsvinden, dan kan Esprit dit nog uit eigen middelen 
financieren. 



 

 

 Taal naar Keuze is nieuw in de begroting: iedere VO leerling leert verplicht één extra 
taal waaronder  Chinees, Spaans enz. Dit is nooit aan de GMR voorgelegd. Het CvB 
zal om toelichting worden gevraagd.  

 Er is nog ruimte om initiatieven  voor innovatie in te dienen, waarbij de GMR in ieder 
geval denkt aan geld voor duurzaamheid. 

 Besluit: De GMR adviseert positief over de concept Begroting 2017, MITS de ruimte 
die er is wordt besteed aan innovatie en duurzaamheid. 

Aktie 2: Ambtelijk secretaris schrijft brief aan CvB met besluit GMR inzake 
begroting 2017, alsmede de Meerjarenbegroting 
Aktie 3: Ambtelijk secretaris schrijft een brief aan het CvB met de vraag naar Taal 
naar Keuze. 
 

05. Concept Meerjarenbegroting 2017-2019 
 Het eigen vermogen mag niet te groot zijn, omdat dit anders terugvloeit naar het 

Ministerie. Er moeten in ieder geval duidelijke plannen liggen. Het is daarom goed 
dat de ontwikkeling van Cartesius2 voornamelijk uit het eigen vermogen wordt 
bekostigd. 
 

06. Opleidingscarrousel 
 Er is een vernieuwd aanbod. De GMR staat achter het uitgangspunt dat de cursussen 

vrijwillig kunnen worden gevolgd, maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid is vereist 
alsmede het voltooien van de cursus. Dit moet in het Jaartaakgesprek tot uiting 
komen. 

 Voor AICS medewerkers zou er meer Engelstalig aanbod moeten komen, dat ook 
door niet-Engelstaligen kan worden gevolgd. Vooral de meest populaire cursussen 
zouden ook in het Engels moeten worden gegeven. 

 De vestigingsdirecteuren/rectoren zouden meer reclame voor het aanbod binnen de 
opleidingscarrousel moeten maken. 

Aktie 4: Ambtelijk secretaris schrijft brief aan CvB met de aanbevelingen van de 
GMR inzake de Opleidingscarrousel. 
 

07. Functioneren van de GMR 
 Te veel mensen zijn te dikwijls afwezig. GMR medewerkers krijgen structureel meer 

salaris voor hun deelname aan de GMR. Hun komst bij een vergadering is een 
vereiste, er dient een achterban te zijn bij een eventuele afwezigheid. De te allen 
tijden aanwezigheid van ouders en leerlingen is zeer gewenst. Aanwezigheid zorgt 
voor meer continuïteit, biedt de mogelijkheid om meer proactief te zijn en biedt 
meer mogelijkheden om het CvB kritisch te bevragen. 

 De GMR is te lange na niet compleet. De personeelsvertegenwoordiging zou in ieder 
geval volledig moeten zijn. De voorzitters zitten hier erg achteraan. 

 Ieder GMR lid zou minimaal aan één deelcommissie moeten deelnemen. Voor de 
medewerkers is dit een verplichting, voor ouders en leerlingen is het een sterke wens. 

 Het idee achter de deelcommissies is dat er in kleiner gezelschap op onderwerpen 
kan worden ingezoomd. De deelcommissie kan ook zelf onderwerpen bij het CvB 
inbrengen. Voor iedereen moet duidelijk zijn wie van de GMR de deelcommissie 
aanstuurt.   

 De deelcommissie Groei en Krimp komt uitsluitend in opdracht van de voorzitter(s) 
bijeen. 

 Van nu af aan zal van iedere deelcommissievergadering een beknopt kort verslagje 
worden gemaakt. 



 

 

 Op de agenda van de GMR zouden onderwerpen meer geclusterd moeten worden of 
meer thematisch worden benaderd.  

 Binnenkort zal er een bijeenkomst zijn van de twee GMR voorzitters met de 
voorzitters en secretarissen van de school MR’en. 

 Belangrijk is dat de vergaderstukken vooraf worden gelezen. 
 

08. Problemen 4 Havo Marcanti 
 De medewerkers van Marcanti constateren dat er zij-instromers van DENISE in           

4 Havo komen die niet goed Nederlands spreken. Zij vinden dit een zorgelijke situatie. 
Deze leerlingen komen op Marcanti omdat DENISE nog geen eindexamen kan 
worden gedaan . Op de AICS is alleen onderwijsaanbod op VWO niveau. Esprit heeft 
als uitgangspunt dat iedere leerling een examen binnen Esprit kan doen. 

 Berlage biedt Engelstalig onderwijs, maar kan DENISE leerlingen niet opnemen. 
Marcanti heeft genereus gezegd dat DENISE leerlingen bij hen kunnen komen, maar 
er dienen zich nu praktische problemen aan. 

 De GMR is van mening dat deze discussie allereerst op schoolniveau moet worden 
gevoerd. Tevens vindt de GMR dat er extra geld vrijgemaakt moet worden  
(Innovatiegelden) om dit probleem aan te pakken. 
 

09. Rondvraag 
 Ine  van Waart meldt zich aan voor de Deelcommissie Onderwijs. 

 Is er een functieomschrijving OOP? Er is een functiebouwwerk waarin alle OOP 
functies zijn beschreven, inclusief de bijbehorende salarisschaal. Het probleem is dat 
de administratieve functies op de AICS een specifieke taakomschrijving behoeven. 

 De Flashrapporten op schoolniveau  moeten in principe iedere maand door de 
directeur/rector aan de MR worden gestuurd. Dit gebeurt niet overal. 

Aktie 4: Ambtelijk secretaris schrijft brief aan CvB betreffende het verspreiden van 
de mandelijkse Flashrapporten op schoolniveau. 

  


