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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  11 - 03 - 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)  
Kindercampus King: Carolien Christiaanse (O) Mio Mondo: Astrid Limmen (O), Marieke 
Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: Brenda Turnhout (O), Aukje Wilhelmus (P) De 
Pioniers: Ineke Bisschops (P) De Schakel: Nancy Optenkamp (O) Wending: Marike 
Dekker (P) Westwijzer: Peter Heida (P), Zhan Zhang (O) Zwaluw: Ingrid van Blaaderen 
(P) 

 

Afwezig met bericht:  
Michiel de Ruyter: Jacqueline Perelaer (P), Francoise Oud (O) De Schakel: Nanda Bocxe 
(P) 
 

 Afwezig zonder bericht: 
                                    Jan Hekman: Maarten Scholten (O) 
 

Vacature:  
Wending: oudergeleding Zwaluw: oudergeleding 

 
 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voltallige Raad van Toezicht wordt welkom geheten. 

 

2. Gesprek met de leden van de Raad van Toezicht (RvT) 
De voorzitter van de RvT legt in het kort de werkzaamheden van de raad uit: 

o Toezicht op het beleid van de bestuurder 
o Toezicht op de Amstelwijs financiën 
o Functionerings-/beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder 
o Contact houden met de stakeholders, waaronder de scholen en de GMR 
o Het stellen van kritische vragen 

De RvT wordt benoemd door de gemeentes Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel. De leden 
zijn onafhankelijk en worden betaald volgens de normen van de beroepsgroep. 
  

 Het PO voert in de maand maart weer actie voor eerlijker salaris en minder werkdruk. Hoe 
moet Amstelwijs hier, toekomstbestendig, mee omgaan? 
De leden van de RvT ervaren een gevoel van onmacht: zij staan sympathiek tegenover 
acties, maar het Rijk moet het geld beschikbaar stellen. Staken is voor eigen 
verantwoording en de RvT volgt in deze het beleid van de directeur-bestuurder. 
Amstelwijs probeert op veel manieren het lerarentekort binnen de scholen zo beperkt 
mogelijk te houden; nu, maar ook preventief: coaching en trainingen, woonruimte, extra 
WTF bij intern invallen (0,25 WTF), LIO’ers aantrekken, begeleiden en vasthouden, zij-
instromers opvangen en begeleiden, betere reiskostenvergoeding, etc. Het is een taak van 
de school om onervaren leerkrachten weerbaar te maken en te beschermen, hetgeen een 
extra druk legt op een team. Ook de RvT maakt zich zorgen over de toekomst: 
leerkrachten zijn jong, onervaren en soms ook (nog) onbevoegd, de inspectie eisen zijn 
zwaar, ervaring  verdwijnt door vergrijzing en gepensioneerden werken door. Invallers zijn 
bijna niet meer beschikbaar.   
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 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? 
Alle ziektegevallen worden geregistreerd en vervanging wordt betaald vanuit de 
vervangingsgelden van de school. De school heeft ook middelen om verzuim preventief 
tegen te gaan. Alleen zwangerschapsverlof en verlof als gevolg van conflictsituaties 
worden bovenschools betaald. Het is mede aan de directeur-bestuurder om de kwaliteit 
en resultaten te bewaken, de scholen te ondersteunen, zorgen voor een intercollegiaal 
systeem en daarbij de eigen cultuur en geschiedenis van de school te respecteren. 

 Mede door de visie van Amstelwijs ‘Onderwijs met een plus’ is er op de scholen veel 
gaande op het gebied van onderwijsvernieuwing en innovatie.  
De ‘plus’ is nog niet op alle scholen helder en ingevoerd. De vertaalslag in het veld is een 
agendapunt in de RvT. Amstelwijs loopt op het gebied van innovatie niet voorop, maar 
neemt positieve initiatieven over. De innovatieve krachten op de scholen worden 
benadrukt door de schoolplannen en zijn onderwerp van gesprek bij de 
kwaliteitsgesprekken tussen directeur-bestuurder en directie en bij de interne audits. 
De eigen identiteit van de school moet gedragen worden door het team en de MR. 

 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?  
Binnen Amstelwijs is er sprake van verscheidenheid in de leerling populatie en de 
integratiewens van hun ouders die steeds verandert en veel energie van de scholen 
vraagt. Het centrale informatieloket neemt een deel van de werkzaamheden van de 
directie over. De nieuw te openen IGBO kan voor verlichting van het aantal expat 
leerlingen zorgen. 
Vooral in de kleutergroepen zijn de problemen groot. Aandacht voor het voorschoolse 
opvoedingstraject (bv. zindelijkheid) in andere culturen zou meegenomen kunnen worden 
bij het centrale intakepunt. Ook vragen jonge nieuwkomers andere leerkracht 
vaardigheden. Voor kleuters zijn er geen taalklassen; de RvT zal het oprichten van 
opvanggroepen van nieuwkomers in de kleuterleeftijd in gesprekken met de directeur-
bestuurder en de Gemeente aankaarten.  

 De RvT heeft bij schoolbezoeken ook met leerlingen gesproken. Wat zijn daarbij hun 
ervaringen en wat kan er op Amstelwijsniveau mee gedaan worden? 
Het schoolbezoek van 2 leden van de RvT wordt voorbereid door de Amstelwijssecretaris 
en de schooldirectie. Het programma wisselt per school en de interne kijkwijzer is een 
leidraad. De belangrijkste reden voor een bezoek is om te ervaren hoe een school voelt en 
of dat klopt bij het beeld dat ze van een school hebben. De RvT wil de dagelijkse gang van 
zaken op de school niet verstoren, maar vanuit de GMR wordt aangegeven dat een RVT 
juist wel zichtbaar moet zijn en dat een team graag gehoord en gezien wil worden. 
Gesprekken met leerlingen kunnen een onderdeel van het bezoek zijn. Leerlingen voelen 
aan of iets achterhaald of oud is (bijv. methodes). Amstelwijs heeft geen rol in 
methodekeuzes, maar in het beleid daarover kan wel meegedacht worden. Ook is ervaren 
dat leerlingen een goed zicht lijken te hebben op sociale interacties (bv. slim pesten). De 
inhoud van de gesprekken wordt gedeeld met de directie en de directeur-bestuurder. 
 

De GMR heeft het gesprek met de leden van de RvT als positief en constructief ervaren. 
 

3. Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
             GMR vergadering  28 – 01 – 2019 

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 
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Punt 364: een vacature wordt opnieuw uitgezet 
Punt 371: de functiemix is een agendapunt voor 24-06-2019 en het functieboek zal in het 
schooljaar 2019-2020 worden geagendeerd 
Punten 372, 373 en 374:  worden in de vergadering besproken 
Punt 375: de gesprekspunten zijn doorgegeven aan de RvT 
Punt 376: het invullen van de vacatures voorzitter en vicevoorzitter blijft staan. 

 

4. Mededelingen en post 
Van leden: er zijn drie afmeldingen 
Van secretaris:  

- De aanvangstijd van de GMR vergadering van 15 april 2019 is vastgesteld op 18.30 uur. 
Voor soep en broodjes wordt gezorgd. 

- De werkgroep bestuursformatieplan is vastgesteld. Het plan wordt 2 april as.  
besproken in het directie overleg en zal op 3 april aan de werkgroep worden 
aangeboden. 

- Het Statuut Medezeggenschap Amstelwijs is geëvalueerd en qua inhoud weer voor 
twee jaar vastgesteld. Logo, data en ondertekening wordt aangepast. 

- De niet uitbetaalde salarissen van de staking van 15 maart 2019 wordt weer aan de 
teams van de scholen ter beschikking gesteld. De verdeling zal worden nagevraagd bij 
de directeur-bestuurder.  

- De directeur van Amsteltaal zal, samen met twee taalondersteuners, op de GMR 
vergadering van 15 april d.m.v. een presentatie de leden informeren over haar 
werkzaamheden.  

Van directeur-bestuurder 
- De evaluatie van de plusklassen heeft plaatsgevonden in het directie overleg. Daar is 

besloten de bovenschoolse plusklassen te continueren. Hoogbegaafden kunnen dan 
gelijkgestemden ontmoeten en er wordt een uitdaging van een ‘hogere orde’ 
aangeboden. De selectieprocedure is uitgebreid. 
De gelden van Passend Onderwijs worden per leerling toegekend, maar zijn bedoeld 
voor een kleine groep leerlingen die aan de boven- en onderkant extra ondersteuning 
behoeven. Veel scholen hebben ook intern voorzieningen getroffen om aan de 
behoefte van meerpresterende leerlingen te voldoen. Ook op het SBO is een plusklas 
gestart (geleid door de leerkracht van de bovenschoolse plusklas), die past bij de 
manier van denken van de leerlingen en heel gevarieerd van opzet is.  
In het volgend schooljaar zal iemand van de bovenschoolse plusklas worden 
uitgenodigd op een GMR vergadering.  

- Pas in het najaar 2019 zal de Gemeente over gaan tot gescheiden afvalinzameling op 
alle scholen in Amstelveen. De vergadering vraagt zich af of de Gemeente in deze nog 
meer kan bijdragen aan duurzaamheid op de Amstelveense scholen; bijvoorbeeld 
gescheiden afvalbakken, bijdrage voor de extra werkzaamheden van schoonmakers 
en/of conciërges, etc.  

- Het verzoek van de GMR om interne invallers extra uit te betalen is opgepakt door de 
directeur-bestuurder en de directies en vastgelegd in de ‘Regeling uitbetaling losse 
invaldagen’. Het is een tegemoetkoming en van toepassing voor incidentele gevallen; 
structurele inval dient anders opgelost te worden. De vraag over de 25 % WTF,  
doorbetalen in de vakantie en de toevoeging ‘aaneengesloten’ bij 3 maanden invallen 
worden neergelegd bij de directeur-bestuurder.  

- De bedrijfsarts heeft het nieuwe verzuimbeleid goed opgezet en zal Amstelwijs 
verlaten. De procedure voor het vinden van een schoolarts die het verzuimbeleid op de 
werkvloer gaat uitvoeren, is gestart.  

 
5. Besteding overschot 2018 

Er worden een tweetal voorstellen gedaan om het bedrag van € 200.000 dat ‘over‘ is vanuit de 
Begroting 2018 aan te besteden: 
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- Als de Gemeente slechts zorg draagt voor het ophalen van het te scheiden afval, is er 
binnen de scholen behoefte aan speciale afvalbakken en zal dat de taak van 
conciërge/schoonmaker verzwaren. Ook andere initiatieven waarbij de duurzaamheid 
op de scholen kan verbeteren, kunnen een financiële impuls goed gebruiken. 

- Op een Amstelwijsschool in Ouderkerk zijn grote kleutergroepen, waardoor regelmatig 
groepjes leerlingen in de gangen werken/spelen. Een bijdrage bij de herinrichting van 
de gangen zou dat kunnen optimaliseren. 

De andere scholen zullen zo snel mogelijk, via de mail, eventuele wensen doorgeven aan de 
GMR secretaris. 

 

6. Dagelijks bestuur GMR  
M.i.v. het komend schooljaar zijn er vacatures voor de voorzitter en de vicevoorzitter. Wat 
betreft het secretariaat zijn er meerdere opties: er wordt een andere secretaris gekozen uit de 
GMR leden, de huidige secretaris blijft aan als ambtelijk secretaris of er wordt een externe 
secretaris aangetrokken. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat de nieuw te benoemen (vice) 
voorzitter een ouderlid is. Ook een externe voorzitter is een optie, maar dat wordt niet 
wenselijk gevonden. De volgende vergadering moet over de invulling van de functies meer 
duidelijkheid komen. 

 

7. Rondvraag 
o De GMR leden zullen op hun school inventariseren waar de werkdrukgelden aan worden 

besteed. Volgende vergadering zal dit besproken worden. Dit mede om ideeën op te doen 
voor de besteding van de nieuw toegekende gelden. 

o Er wordt een verzoek gedaan om het verzuimbeleid en de rol van de bedrijfsarts/directeur 
te evalueren. Dit wordt besproken met de directeur-bestuurder. 

 
 

 
 

  


