
Notulen GMR-CvB, dinsdag  24 November  2015 
 
Aanwezig:  
Bert Lahuis (voorzitter vergadering, voorzitter GMR PO, personeel Europaschool), Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, 
personeel Mundus), Vincent Koerse (vicevoorzitter GMR VO, personeel AICS), Hagar Beerends (personeel Eilanden), 
Helga Frömming (personeel Berlage), Cees Glastra van Loon (personeel Mundus), Eduard Jebbink (ouder AICS PO), Igor 
Asselbergs (ouder Berlage), Vera Weeber (personeel WSV),  Stefan Elevelt (Personeel PO DENISE), Floris Dutman (leerling 
AICS),  Shanna Kamp (leerling 4

e
 Gymnasium),  Susanne Borowski, (personeel 4

e
 Gymnasium),  Ruth Kervezee (voorzitter 

College van Bestuur), Percy Henry (lid College van Bestuur),  Moniek de Suijck (hoofd PZ),  Bamba Konté (Directeur 
Bedrijfsvoering CB), Pom Wolff (jurist Centraal Bureau), Mohammed Chatbi (controller Centraal Bureau), Marijke 
Weisglas (ambtelijk secretaris GMR). 
 
Afwezig:  
Dennis de Lange (personeel Berlage), Joris Rijbroek (ouder Europaschool), Laura Sebbelin (personeel VO DENISE), Tara 
Mammen (leerling Cartesius), Michiel van Otegem (ouder MSL), Paul Dekker (personeel Marcanti), Annemarie Proost 
(personeel Cartesius), Gerrit Blom (ouder WSV),   
 
 

1. Mededelingen 

 Ouders en leerlingen krijgen de reguliere vacatievergoeding van 40 Euro voor de 
bijeenkomst met de Raad van Toezicht. 

 De bijeenkomst met de Raad van Toezicht is op vrijdag 4 december van 16.30 tot 
18.00 uur op het Mundus College. Er wordt in deelgroepen gesproken, gevolgd door 
een korte centrale terugkoppeling en beëindigd met een borrel. 
 

2. Notulen 03 november 2015.  

 Aanvulling: Inmiddels is de loonruimte voor het PO hersteld, net als in het VO. 
Hiervoor hebben alle betrokkenen een bericht ontvangen. In december wordt 
uitbetaald. 

 Bij de bijeenkomst met de Raad van Toezicht zal worden gevraagd naar de mening 
van de RvT inzake Cartesius II. 

 De notulen van 03 november  2015 worden vastgesteld. 
 

3. Mededelingen College van Bestuur 
 Loting en Matching: De Gemeenteraad wenst voor komend schooljaar met het 

matchingsysteeem te werken, de meeste schoolbesturen, met name de grote, willen 
een combinatie van loten en matchen. In ieder geval kan er maar één systeem 
worden aangeboden. Op zeer korte termijn volgt hierover een besluit . Verder uitstel 
is niet mogelijk.  

 Vluchtelingen: De financiering is nog niet rond, waardoor er nog geen akkoord is 
gesloten. MCO en Esprit zullen de opvang voor het VO verzorgen. De leerlingen van 
het PO zullen eerst in Zuidoost naar school gaan, in de buurt van het Opvangcentrum 
en hierna zal wellicht een deel naar de Europaschool gaan. Het is een feit dat er veel 
moet worden geregeld, o.a. ook de controle op ziektes, maar de leerlingen hadden 
wat Esprit betreft al eerder onderwijs kunnen hebben. Op dit moment gaat het om 
20 leerlingen PO en 60 leerlingen VO. 
 

4. Aangepaste Reglementen en aangepast statuut (G)MR 
 Pom Wolff, jurist Centraal Bureau,  geeft toelichting. Enkele artikelen zullen worden 

gewijzigd en de typefouten zullen worden hersteld. 

 De enige beleidswijziging is dat MR Esprit 17YS een reële formele status krijgt. 

 Besloten wordt om niet meer de term Deelscholen te gebruiken, maar te spreken 
over Vestigingen. 



 De leden uit de MR 17YS zullen door het College van Bestuur worden bekostigd en 
niet door de vestigingen. 

 In de reglementen en in het statuut staat dikwijls kan of kunnen. Dit geeft dus 
mogelijkheden aan, geen verplichtingen. 

 Aan het Verkiezingsreglement wordt nog gewerkt.   

 
5. Begroting 2016 en 2016-2021 

 Het zijn sluitende begrotingen en de lange termijn prognose is goed. 

 Berlage heeft een te kort van 221 K in 2016, maar in de Meerjarenbegroting is 
aangegeven hoe dit wordt weggewerkt. Het uiteindelijke tekort wordt bijgedragen 
door Esprit. 

 Een deel van de Bestemmingsreserve (Herfstakkoord 2013) gaat naar de Eilanden, 
conform de bestemmingsdoelen die in 2013 zijn geformuleerd. Hier is i.v.m. de 
invoering van het Passend Onderwijs een tekort ontstaan. De andere scholen hebben 
hun Bestemmingsreserve reeds grotendeels gebruikt. 

 Het Cartesius II staat niet in de begroting, omdat innovatie via een andere 
financieringsbron wordt bekostigd. Er is ook nog geen Businessplan van waaruit  
bedragen in de begrotingen hadden kunnen komen. De financiering van Cartesius II 
zal deels uit de Bestemmingsreserve worden gefinancierd en deels uit eigen 
vermogen van Esprit. Andere scholen dragen financieel niet bij aan een eventueel 
Cartesius II. Na een half jaar zullen er ook baten vanuit de leerlingenfinanciering 
binnen komen. 

 Mundus zal in 2016 nog geen sluitende begroting hebben vanwege de dalende 
leerling populatie. Vermoedelijk is dit per 1 januari 2017 wel het geval.   

 Mogelijk komt de regering met een (verplichting tot) een duurzaamheidsbegroting 
voor een school. Dit zou dan goed aansluiten bij onze duurzaamheidsplannen en –
initiatieven. 
 

6. HR notitie Strategisch Beleid 
 De notitie geeft de plannen aan die zijn voorgenomen. Hierop volgen nog 

deelnotities waarop advies of instemming wordt gevraagd. 

 De commissie HRM geeft aan dat het goed is dat de notitie Strategisch Beleid er ligt 
en is van mening dat deze er positief uitziet. De doelen zijn omschreven, de 
uitwerking  is aan de schooldirecteuren die dit aan hun eigen MR moeten 
voorleggen . 

 HR zal in vervolg op deze notitie met duidelijker omschreven Jaarplannen komen 
waarin de prioriteiten staan vermeld alsmede de financiële risico’s.  

 Er staat nog niets in de notitie over schaarstevakken  en hoe hierin beleid te voeren. 

 Begeleiding van jonge docenten moet nog worden opgenomen, met name omdat 
bekend is dat veel jonge docenten het onderwijs verlaten wat voor de schoolpraktijk 
onwenselijk is. 
 

7. Stand van zaken Mundus 
 De voortgang van het Reorganisatieplan gaat volgens planning en de afspraken die 

met de vakbonden zijn gemaakt worden nageleefd. 

 De OOP’ers zitten inmiddels in de gedwongen fase die loopt tot 1 juli 2016. Als een 
gedwongen fase noodzakelijk blijkt voor de OP’ers dan gaat deze niet eerder in dan 
per 1 augustus 2016. 

 Het CvB en de vakbonden zullen in het voorjaar 2016 opnieuw met elkaar overleggen. 

 



8. Rondvraag 
 De overkoepelende Esprit begroting 2016 alsmede de Meerjarenbegroting mogen, onder 

voorbehoud van toestemming van de Raad van Toezicht, vanaf nu in de MR van de 
individuele scholen worden besproken. 


