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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs 
Datum bespreking:  21 - 06 - 2021 
 

Mededelingen 

 Het verslag van de GMR vergadering en de besluitenlijst van 17-05-2021 zijn goedgekeurd en het 
korte verslag staat op de website. 

 Er is bericht gekomen dat er privacy problemen zijn in de digitale werkomgeving van Google. Dit is 
besproken met de ICT werkgroep en voorlopig kunnen de scholen het programma blijven gebruiken.  

 

Bestuursformatieplan  2021-2022 

 De gemiddelde groepsgrootte op de scholen ligt ruim onder de 28 leerlingen. Daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat het aantal leerlingen in de onderbouw meestal lager is dan in de bovenbouw. 

 Het aantal leerlingen op een school bepaalt niet het aantal groepsleerkrachten, wel de totale 
formatie.  

 Het is aan de schoolleiding om te bepalen welke functies er zijn, wat daarvan de omvang is en hoe 
groot de groepen zijn.  

 Naast de reguliere formatie zijn er nog andere budgetten waar formatie uit betaald kan worden, zoals 
Passend onderwijs gelden, LOWAN gelden, werkdrukbudget en vervangingsbudget. 

 De financiële ruimte binnen Amstelwijs is onvoldoende om de groepsgrootte te verkleinen en 
daardoor meer onderwijzend personeel te kunnen inzetten. 

 De kwaliteit van onderwijs wordt mede aangegeven door de kengetallen; hier zal aandacht aan 
besteed worden bij de begroting 2022 en het bestuursformatieplan 2022-2023. 

 

Aangezien minder dan de helft van de PGMR leden aanwezig is, is er enkele dagen na de vergadering via 
de mail ingestemd met het bestuursformatieplan.  

 

Voortgangsrapportage I 

 De zomerschool vindt plaats in de weken van 19 en 26 juli en richt zich op kwetsbare kinderen die 
spelenderwijs worden opgevangen en waarbij de nadruk ligt op taalonderwijs. De organisatie 
verloopt niet geheel naar wens en ook vanuit de GMR zijn er klachten.  

 In verband met het lerarentekort zijn er bewuste keuzes gemaakt waardoor er dit jaar een tekort op 
de begroting is ontstaan. De 5 % buffer van het eigen vermogen is bereikt. Er is een interne memo 
opgesteld, waarin de vermogenspositie en het daarbij te volgen beleid wordt weergegeven.  

 De school voor speciaal onderwijs heeft de extra ontvangen gelden van het samenwerkingsverband 
ingezet voor de transitie van SBO naar GO onderwijs. Daarnaast zal de school dienst doen als 
expertisecentrum (ambulante ondersteuning) voor de reguliere scholen. 

 

Inzet extra gelden 
Er zijn veel subsidies die komend jaar voor extra geld voor de scholen zorgen. De scholen hebben allemaal 
de schoolscan gedaan om de achterstanden van leerlingen (op cognitief en sociaal-emotioneel vlak) in 
kaart te brengen. Er zijn analyses gedaan per school, per groep en per leerling op diverse domeinen. Bij 30 
% van de leerlingen is in meer of mindere mate sprake van een achterstand.  
 

Per school zijn en worden plannen opgesteld om de achterstanden weg te werken. De NPO gelden zullen 
vooral ingezet worden voor duurzame schoolontwikkeling volgens de vastgestelde menukaart. De inzet zal 
verantwoord worden in de jaarrekening. 
 

Begin september zal de GMR geïnformeerd worden over en betrokken worden bij de plannen met NPO 
gelden.   

 

Bestuursjaarverslag 2020 

 De GMR verzoekt de Raad van Toezicht het verslag meer te richten op de inhoud van hun 
werkzaamheden.  
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 De GMR komt niet voor in het bestuursjaarverslag. Dit kan worden aangepast door het jaarverslag 
van de GMR niet per schooljaar maar per kalenderjaar op te stellen.  

 Het onderwijs aan hoogbegaafden wordt niet genoemd in het verslag. Er is een werkgroep die het 
onderwijs aan hoogbegaafden in kaart brengt.  

 

GMR bestuursoverdracht en secretariaat 
De overdracht naar het nieuwe dagelijks bestuur GMR heeft succesvol plaatsgevonden.  
De vacature van GMR secretaris wordt meegestuurd met de HR nieuwsbrief. Tot uiterlijk 01-01-2022 zal de 
huidige secretaris de functie blijven vervullen.     


