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Verslag van de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

Datum virtuele bespreking:  13 - 12 - 2021 
 

Mededelingen 

● het verslag van de GMR vergadering en de besluitenlijst van 11-10-2021 zijn goedgekeurd en het 

korte verslag staat op de website; 

● het Amstelwijs Statuut medezeggenschap, GMR reglement en huishoudelijk reglement zijn 

vastgesteld. 

● de vacature voor een ambtelijk secretaris wordt geplaatst op Linkedin en op de website van 

Amstelwijs. De directeur-bestuurder stelt voor om een externe secretaris te zoeken en de werkzaamheden 

door een meer projectmatige invulling naar een hoger niveau te tillen. De vergadering wil in eerste 

instantie iemand die alleen de secretaris taken gaat uitvoeren, waarbij een uitbreiding in de toekomst niet 

uitgesloten wordt. De GMR voorzitter en een PGMR zullen de sollicitaties bekijken. 

● de Voortgangsrapportages zijn in principe bedoeld voor de RvT en de directeur-bestuurder bezint 

zich op een andere vorm van kwartaalrapportage. De vergadering benadrukt het belang van schriftelijke 

informatie over de voortgang van Amstelwijszaken.  
 

Concept Begroting 2022 

De werkgroep doet verslag van zijn bevindingen.  
 

De directeur-bestuurder geeft in een korte inleiding de financiële positie in de afgelopen jaren aan en 

benoemt daarbij de belangrijkste oorzaken.  

● de verwachting is dat komend jaar meer uitgegeven wordt dan ontvangen, waardoor er een negatief 

resultaat ontstaat. Afgelopen jaar wordt met een positief saldo afgesloten, waardoor deze ruimte er is. 

● de verwachting is dat het negatieve saldo in de komende jaren wordt ingelopen, waarbij wel de 

algemene reserves gaan afnemen, maar op een acceptabel niveau blijven; 

● er zijn voldoende liquide middelen om op korte en lange termijn aan de financiële verplichtingen te 

kunnen voldoen; 

● impact hebben: de vereenvoudiging van de bekostiging, een boekhoudkundige verrekening, uitgaven 

‘duurzaamheid’, NPO gelden, buitengewone lasten; 

● de extra kosten door de salarisverhoging en de toekomstige gelijktrekking van salarissen in PO-VO 

worden door OCW aangevuld; 

● de werkdruk bij de leerkrachten wordt als disproportioneel hoog ervaren. Duurzame en persoonlijke 

ontwikkeling worden door PGMR leden niet herkend als middelen om werkdruk te beheersen.  

● er wordt geen structurele stijging van het ziekteverzuim verwacht. 
 

De concept begroting 2022 wordt van een positief advies voorzien. 
  

“Amstelwijs 2022” 

De 100 dagen en toekomstgericht presentatie van de directeur-bestuurder zal worden aangeboden aan de 

RvT en (misschien in een andere vorm) aan de GMR. 

Het bestaat uit 4 aandachtsgebieden die van toepassing zijn op alle onderdelen van Amstelwijs en deel uit 

gaan maken van het nieuwe strategisch beleidsplan: 

1. cultuur: dieper ingaan op de inhoud, volwassene bepaalt de kwaliteit, goede gesprekken beter 

voor de leerlingen, goede sfeer maakt onderwijs sterker; 

2. structuur: organisatie, toekomstbestendig, hr, overlegvormen; 
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3. zingeving: voldoening ervaren om bij Amstelwijs of op een bepaalde school te werken, het maakt 

uit dat je er bent; 

4. onderwijskwaliteit: bestendiging toekomst, duurzaam en kwalitatief ook als er tekorten zijn. 
 

Vanuit de GMR wordt de volgende input gegeven:   

○ andere vormen van onderwijs (bv. hybride onderwijs); 

○ andere invulling in de praktijk om het ‘vallen van gaten’ en de daaropvolgende noodmaatregelen 

 te voorkomen; 

○ denken vanuit scenario’s met structurele oplossingen, waardoor rust in de scholen ontstaat; 

○ betere begeleidingsmogelijkheden (ook in de school) voor LIO’ers, zij-instromers en starters; 

○ duurzaamheid in de zin van evenwicht tussen mens en milieu mag meer aandacht; 

○ een grotere rol voor buurt/wijk/bedrijven in de schoolsituatie; 

○ meer aandacht voor ouders: meer transparantie, onderdeel laten zijn van structuur en   

 ontwikkeling van de school;  

○ trots zijn op je school met zijn eigen identiteit moet gecreëerd worden; 

○ meer samenwerking en ervaringen delen met buurtscholen. 
 

NPO gelden 

De bovenschoolse besteding van de NPO gelden zijn in samenspraak met de directies omgezet naar 

kinddoelen. Er moet daarbij, zowel op de school als op bovenschools niveau, sprake zijn van transparantie, 

regelmatig monitoren en updates geven, beschrijvingen en verantwoording. 

Bovenschools is gestart met de begeleiding van leerkrachten en wordt nieuwkomers scholing geclusterd; 

andere bovenschoolse activiteiten volgen aan de hand van de vraag vanuit de scholen. 
 

Ervaringen zomerschool 

De scholen die hebben meegedaan hebben de gehele organisatie als onoverzichtelijke ervaren. De 

deelnemende leerlingen waren enthousiast. Op sociaal en emotioneel gebied was het zinvol; cognitief zijn 

er geen positieve gevolgen geconstateerd.  
 

MR ervaringen m.b.t. het proces besteding NPO gelden 

Over het algemeen is het hele proces als onduidelijke ervaren. Daarnaast was de tijdsdruk hoog! 

Uit de reacties van de leden is ook duidelijk geworden dat het proces rondom de besteding  

 van de NPO gelden op alle scholen anders is verlopen en nog niet overal naar wens is afgerond.  

Op veel scholen is de bijdrage op bovenschools niveau niet duidelijk en is daar (nog) niet mee ingestemd. 

De GMR leden vragen van Amstelwijs een betere communicatie en meer transparantie wat betreft de 

bovenschoolse invulling van de gelden. Ook hopen MR leden komend jaar in een eerder stadium 

betrokken te worden bij de invulling van de plannen. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


