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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs 
Datum bespreking:  17 - 05 - 2021 
 

Mededelingen 

 het verslag en de besluitenlijst van 15 maart 2021 zijn goedgekeurd; 

 de gemeentelijke subsidie voor de ambulante taalondersteuners is met een jaar verlengd; 

 zomerschool 2021: de coördinator van de Gemeente zal het GMR punt, aandacht voor kwetsbare 
leerlingen uit groep 8, meenemen in de organisatie; 

 de RvT heeft de GMR geïnformeerd over de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder per 1 
augustus 2021; 

 na intern overleg is besloten dat de functie van secretaris van de GMR niet zal worden vervuld door 
de bestuurssecretaris, maar dat de voorkeur uitgaat naar een extern ambtelijk secretaris.  

  
Benoemingsadvies commissie directeur-bestuurder 
De leden van de benoemingsadvies commissie geven aan dat de procedure zorgvuldig en in goede 
samenwerking is verlopen en staan volledig achter de gemaakte keuze.  
 

Bestuursformatieplan 2021-2022 
De GMR werkgroep heeft concept bestudeerd en vragen neergelegd bij de stafmedewerkers, die 
antwoord hebben gegeven en een aangepast concept hebben toegezegd.  
 

Belangrijke wijzigingen:  
1. de vele regels van de formatieberekening zijn samengevoegd tot een FPE normwaarde per leerling. 

De formatie is gebaseerd op het leerlingenaantal, het ‘type’ leerling en de leeftijdscomponent van 
het personeel; 

2. de formatie wordt toegekend op basis van de leerlingaantallen op 1 februari (T- ½)  in plaats van 1 
oktober (T=0). Hierdoor sluit de formatie beter aan bij het werkelijke leerlingenaantal en is een 
inschatting van het nieuwe jaar beter te maken. De berekening loopt daardoor niet meer synchroon 
met de te ontvangen subsidies.  

 

Groepsgrootte: 
De bestuurder geeft aan dat structureel verkleinen van de groepsgrootte (< 28) door Amstelwijs 
financieel onmogelijk is. De GMR vraagt de bestuurder om te laten doorrekenen wat de gevolgen zijn 
als de rekenfactor 27 leerlingen per groep wordt. Hij geeft aan dat de werkelijk gemiddelde 
groepsgrootte lager kan liggen, afhankelijk van de groepssamenstelling die door de school bepaald 
wordt. De GMR vraagt om een concreet overzicht van de groepsgroottes op de scholen.  
Het belang van kleine onderbouwgroepen wordt door iedereen erkend en vaak doorgevoerd. De 
vergoeding van de groeiformatie wordt op bestuursniveau uitgekeerd, gemiddeld en aan de scholen 
doorgezet. Dit is een aandachtspunt voor de overdracht aan de nieuwe bestuurder. 
 

Leerlingenaantal:  
Het totale leerlingenaantal wordt minder, maar de prognose is structureel te hoog. Dit heeft de 
aandacht van het stafbureau en de directeuren en daar zal de komende jaren rekening mee worden 
gehouden. Het leerlingenaantal in het speciaal onderwijs is laag gehouden.  
 

Zij-instromers: 
De op de school ingezette zij-instromers worden betaald uit het knelpuntenbudget. Zij worden 
boventallig ingezet daar waar de nood het hoogst is. De GMR is van mening dat deze kosten beter 
ondergebracht kunnen worden bij een budget opleiden/coachen van het bestuurskantoor.  
 

Ambulante taalondersteuners:  
Schooljaar 2022-2023 vervalt de subsidie voor de ambulante taalondersteuners. Omdat het aantal niet 
Nederlandstalige kinderen in Amstelveen toeneemt zal een andere vorm gevonden moeten worden om 
deze groep leerlingen en hun leerkrachten te ondersteunen. De al in de scholen aanwezige NT2 
specialisten zullen daarbij betrokken worden. Daarnaast zal de kennis, de website, de plannen en 
materialen van de ambulante taalondersteuners gebruikt worden.  
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De vergadering onthoudt zich van stemming en advies. Na het ontvangen van de aangepaste versie, zal 
per mail gestemd en advies gegeven worden.  

 

Functiebouwwerk 2021-2022 
Het functiebouwwerk 2021-2022 is ongewijzigd overgenomen van 2020-2021. De PGMR stemt hiermee 
in en de OGMR geeft een positief advies.  

 

Tevredenheidsenquête 
Onder ouders, personeel en directies is een tevredenheidsenquête over onderwijs in coronatijd 
gehouden. Amstelwijs scoort op de volle breedte een 8-9. Dit is een groot compliment aan de teams 
van de scholen.  

 

Inzet extra gelden 
Er komen diverse subsidiestromen met incidenteel geld die structureel moeten worden ingezet. 
Voorwaarde voor de subsidie is dat de achterstanden bij leerlingen op cognitief, maar ook op 
sociaal/emotioneel vlak moet worden weggewerkt.  
 

Op alle scholen wordt een verplichte schoolscan uitgevoerd en een werkgroep vanuit het directie 
overleg gaat, samen met een stafmedewerker, hiermee aan de slag om een passende subsidie aanvraag 
op te stellen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de menukaart die de PO raad heeft opgesteld., 
met daarin 23 interventies. De subsidie aanvraag moet eind juni ingediend worden.  

   
Vicevoorzitter en secretaris GMR 2021-2022 

Een PGMR lid heeft zich bereid verklaard de functie van vicevoorzitter van de GMR op zich te nemen, 
waardoor het dagelijks bestuur compleet is.   
 

Binnen de GMR is geen lid die de functie van secretaris op zich wil nemen. Er zal dus gezocht worden 
naar een ambtelijk secretaris, die alle taken behorende bij het GMR secretariaat op zich zal nemen.  

       


