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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  28 - 01 - 2019 
 

                    Opgesteld door: Mieke Wenstedt  
                    Plaats bespreking: Bouwerij 102, Amstelveen 

 
Aanwezig: 

                  Voorzitter:  Inge Hazewinkel (O) Pioniers 
Secretaris:  Mieke Wenstedt (P) Kindercampus King 

 

Piet Hein: André de Jonge (P), Thijs van Wetten(O) Jan Hekman: Marja Klompmaker (P)  
Mio Mondo: Astrid Limmen (O), Marieke Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: 
Brenda Turnhout (O), Aukje Wilhelmus (P) De Pioniers: Ineke Bisschops (P) Michiel de 
Ruyter: Francoise Oud (O) De Schakel: Nanda Bocxe (P) Wending: Marike Dekker (P) 
Westwijzer: Peter Heida (P), Zhan Zhang (O) Zwaluw: Ingrid van Blaaderen (P) 

 

Afwezig met bericht:  
Jan Hekman: Maarten Scholten (O) Kindercampus King: Carolien Christiaanse (O) 
Michiel de Ruyter: Jacqueline Perelaer (P) De Schakel: Nancy Optenkamp (O)  

                                  
Vacature:  

Wending: oudergeleding Zwaluw: oudergeleding 

 
 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
Een personeelslid wordt verwelkomd.  
 

2.    Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
               GMR vergadering  10 – 12 – 2018 

De besluitenlijst en het verslag zijn ongewijzigd goedgekeurd. Het verslag staat op de 
Amstelwijs website.  
Actiepuntenlijst: 
Punt 231: reageren op het verslag blijft staan met aangepaste datum. 
Punt 364: een PGMR vacature is ingevuld; er zijn nog twee OGMR vacatures.  
Punt 367: De directeur-bestuurder heeft een professioneel statuut opgesteld en naar de 
directie van de school gestuurd. Het is aan de PMR om actie te ondernemen. 
Punt 369: de RvT maakt bij het bezoek aan de scholen gebruik van een kijkwijzer. Dit is een 
intern stuk. 
Punt 370:  het aandachtspunt wat betreft het functioneren van de directeur-bestuurder is aan 
de RvT doorgegeven. 
Punt 371: het functieboek wordt per 1 augustus 2019 opnieuw vastgesteld. 
 

3.    Mededelingen en post 
Van leden: vier GMR leden hebben zich afgemeld. 

  Van secretaris: geen mededelingen. 
Van directeur-bestuurder: verzoek van de directeur-bestuurder om de GMR vergadering van 15 
april eerder te laten beginnen. Het voorstel voor een vroege GMR vergadering met soep en 
broodjes komt in de volgende vergadering terug. 

 

Met directeur-bestuurder 
 

4.    Voortgangsrapportage III 
Domein algemeen:  
- De directeur-bestuurder verwacht dat alle scholen voldoen aan de standaard van het 

nieuwe inspectie toezicht kader. Aan enkele punten wordt op de scholen nog gewerkt.  
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- De Rijksinspectie spreekt begin april met de directeur-bestuurder en in mei zal de inspectie 
vier Amstelwijsscholen bezoeken. In ieder geval een SBO school, mogelijke risiscoscholen 
en/of scholen waarbij duidelijke stappen gezet zijn in het kader van het Strategisch 
Beleidsplan.  

- Het coördinatiepunt nieuwkomers voldoet aan de verwachting. 
- Na een PO Raad presentatie over de Managementsvensters PO tijdens het directie-overleg 

zijn enkele directeuren toch positief over het gebruik hiervan voor  de schoolgids.  
- De realtime financiële rapportages van het softwarepakket “Mijn Amstelwijs” zijn met recht 

het paradepaardje. Hierdoor is het voor de directeur van de school mogelijk om duidelijk 
naar de MR, die in deze een adviserende rol heeft, te communiceren. 

- De Gemeente stelt ieder jaar een bedrag ter beschikking aan de schoolbesturen om 
gezinnen in financiële nood te kunnen ondersteunen. Daarbij gaat het niet om de ouders, 
maar om het kind: “Elk kind doet mee!” De directie van de school kan naar eigen inzicht, ev. 
in samenspraak met team/hulpverlening, een aanvraag doen bij Amstelwijs voor school 
gerelateerde financiële ondersteuning. De Gemeente wordt op de hoogte gehouden van de 
doelen, geen namen en/of bedragen. 

Domein personeel: 
- I.v.m. het vertrek van de externe HR adviseur wordt een manager HR aangetrokken, die zich 

o.a. zal bezig houden met ‘moeilijke’ personeelssituaties, advisering directies en het 
verzuimbeleid. De GMR maakt geen deel uit van de sollicitatiecommissie van 
stafmedewerkers. 

- Er zijn twee van de vijf werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking ingevuld. 
Amstelwijs heeft en houdt contact met meerdere bedrijven. 

Domein huisvesting en facilitaire zaken: 
- Op een na alle Amstelwijsscholen zijn voor het beheer van het ICT netwerk overgestapt 

naar Cloudwise. Dit is een vrijwillige keuze. 
Leerlingenaantal: 
- De opheffingsnorm van Amstelveen is ongeveer 200 leerlingen. Amstelwijs loopt geen 

risico.  
- Amsteltaal heeft vier groepen en is daardoor een aparte toezichtseenheid van de Inspectie,  

maar administratief valt Amsteltaal onder een andere Amstelwijsschool. De benoemde 
directeur neemt deel aan het directie overleg. Aangezien Amsteltaal geen Brinnummer 
heeft kan er, volgens het Statuut Medezeggenschap, geen afvaardiging in de GMR 
plaatsvinden. Een uitnodiging om de GMR te informeren over Amsteltaal zal overwogen 
worden.  

Interne audits: 
- In de Voortgangsrapportage is een samenvatting van het interne auditrapport van een 

Amstelwijsschool opgenomen. De opbouw van de feedback komt wat negatief over, terwijl 
het volledige rapport door de school en de MR als reëel en opbouwend is overgekomen. 
Vooral in de onderbouw vraagt de populatie met onvoldoende onderwijs vaardigheden veel 
aandacht van het onderwijsteam. De directeur-bestuurder zal er voor zorgen dat 
samenvattingen van interne audits nauwkeuriger opgesteld worden. 

 Personeel: 
- De functiemix wordt opgenomen in het beleidsdocument ‘De vakspecialist bij Amstelwijs’. 

Dit wordt besproken in het directie-overleg en zal daarna op een GMR vergadering 
geagendeerd worden.  

- Om invallen op de eigen school aantrekkelijker te maken en te belonen zal een voorstel 
worden gedaan in het directie overleg om een dag invallen met 0.3 FTE uit te betalen uit 
het vervangingsfonds van de school, waardoor het netto salaris ongeveer gelijk is aan een 
‘gewone’ werkdag. 

- Amstelwijs ondersteunt de roep om een eerlijker salaris en minder werkdruk. Amstelwijs zal 
het salaris van stakende leerkrachten op 15 maart niet doorbetalen. De reden daarvoor is 
ongewijzigd: het Primair Onderwijs is een professionele sector die serieus genomen moet 
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worden. Daarom moet er professioneel gehandeld worden en worden stakers niet 
uitbetaald. De directeur van de school beslist of de school open blijft of dichtgaat. Groepen 
van stakende leerkrachten mogen m.b.v. intern personeel opgevangen worden. Om een 
gespannen sfeer binnen een team te voorkomen, wordt de tip gegeven om niet-stakend 
personeel geen groeps- maar schoolgebonden taken te laten uitvoeren.  

Financiën: 
- Er is een bedrag van € 200.000 over uit het jaar 2018 te besteden aan onderwijskundige 

vernieuwingen. Het voorstel van de directeur-bestuurder is om een deel daarvan te 
gebruiken voor interne verbouwingen in de SBO scholen om gespecialiseerd onderwijs 
beter mogelijk te maken. Daarnaast mogen de scholen aangeven of er in de school iets hard 
nodig is en/of mag de GMR een besteding adviseren. De komende vergadering komt dit 
punt terug. 

 Diverse projecten: 
- Op de vier scholen die eigendom van Amstelwijs zijn, worden zonnepanelen geplaatst.  
- Op een Amstelwijsschool is een pilot gestart met gescheiden ophalen van plastic afval door 

de Gemeente. De directeur-bestuurder zal navragen of dit ook op korte termijn voor de 
andere scholen mogelijk is.  

 Externe contacten: 
- De jeugdhulpverleners op de scholen zijn in dienst van de Gemeente en worden begeleid 

door het Nederlands Jeugd Instituut, die ook enquêtes en evaluaties verzorgt onder ouders, 
leerkrachten en leerlingen. De mate van tevredenheid van het onderwijsveld is afhankelijk 
van de hulpverlener als persoon.  Negatieve ervaringen kunnen worden gemeld bij de 
Gemeente. 

 

Zonder directeur-bestuurder 
 

5. Voorbereiding bezoek Raad van Toezicht aan GMR 

Op 11 maart zullen leden van de RvT de GMR vergadering bijwonen. De GMR leden willen graag 
de volgende vragen met hen bespreken: 

1. Het PO voert in de maand maart weer actie voor eerlijker salaris en minder werkdruk. 
Hoe moet Amstelwijs hier, toekomstbestendig, mee omgaan? 

2. Het verzuim binnen Amstelwijs lijkt gedaald. Heeft de RvT voldoende zicht op de 
oplossingen die daar binnen de scholen voor getroffen zijn en is er controle of dat al of 
niet ten koste van kwaliteit van onderwijs gaat? 

3. Mede door de visie van Amstelwijs ‘Onderwijs met een plus’ is er op de scholen veel 
gaande op het gebied van onderwijsvernieuwing en innovatie. Wat zijn daarbij 
aandachtspunten voor de RvT?  

4. Bij de vorige ontmoeting is de belangstelling van de RvT voor inclusief onderwijs 
besproken (de plaatsing van leerlingen en de toegankelijkheid van onderwijs). Heeft dit, 
door de genomen maatregelen voor nieuwkomers, voldoende aandacht gekregen?  

5. De RvT heeft bij schoolbezoeken ook met leerlingen gesproken. Wat zijn daarbij hun 
ervaringen en wat kan er op Amstelwijsniveau mee gedaan worden? 

   

6.    Vacatures voorzitter en vicevoorzitter  GMR 2019-2020   
Aangezien de kinderen van voorzitter en vicevoorzitter naar het Voortgezet Onderwijs gaan, 
ontstaan er voor het schooljaar 2019-2020 twee vacatures.  
In het huishoudelijk reglement (2017) is vastgelegd dat de voorzitter niet dezelfde geleding 
vertegenwoordigt als de secretaris. Aangezien de secretaris vooralsnog een personeelslid is, zal 
de nieuwe voorzitter een ouderlid moeten zijn. Wat betreft de vicevoorzitter is een PGMR lid 
ook mogelijk. 
De werkzaamheden van een voorzitter, en bij diens verhindering de plaatsvervangend 
voorzitter, zijn: 
o Een vooroverleg voorafgaand aan de GMR vergadering met de directeur-bestuurder 
o Opstellen van de agenda 
o Voorbereiden van de agendastukken 
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o Voorzitten van de GMR vergaderingen 
o Accorderen van de werkzaamheden van de secretaris 
o Onderhouden van contacten met de voorzitter van de Raad van Toezicht 
o Het vertegenwoordigen van de GMR in en buiten rechte. 
Over het algemeen is de tijdsinvestering niet veel meer dan die van een regulier GMR lid. De 
bereidheid/mogelijkheid om, binnen redelijke termijn, te reageren op berichten van de 
secretaris is wenselijk. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de huidige (vice)voorzitter. 
 

7. Rondvraag                                                  
 Geen vragen. 
 

 

  


