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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  15 - 04 - 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: Priyati Altelaar (O), Marieke 
Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: 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) Mio Mondo: Astrid 
Limmen (O) Montessorischool de Linde: Brenda Turnhout (O)  
 

 Afwezig zonder bericht: 
                                    Jan Hekman: Maarten Scholten (O) De Schakel: Nanda Bocxe (P) 
 

Vacature:  
Wending: oudergeleding Zwaluw: oudergeleding 

 
 

 

Met directeur-bestuurder 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
Een ouderlid wordt eenmalig vervangen door de voorzitter van de MR van de school. 

 

2. Antwoorden n.a.v. de GMR vergadering van 11 maart 2019 
De antwoorden op de vragen n.a.v. de GMR vergadering van 11 maart 2019 behoefden geen 
verdere toelichting. De leden bedanken de directeur-bestuurder voor zijn duidelijkheid. 

 

3. Bestuursformatieplan 2019-2020 
De directeur-bestuurder bespreekt de belangrijkste beleidswijzigingen t.o.v. vorig jaar: 
- In 2018-2019 was de te behalen norm bij de functiemix 45 %, deze normen zijn komen te 

vervallen. Het daarvoor gereserveerde budget komt nu ten goede aan de vakspecialist. Het 
frictiebudget wordt daarbij opgeteld en dan is het bedrag gelijk aan dat van vorig jaar. De  
directeur van de school mag daarin schuiven, maar moet dat ter instemming voorleggen 
aan de MR.  

- In het SBO was vorig jaar ongeveer 10% benoemd in een LC functie. Dat waren ongeveer 2-
3 personen. Komend schooljaar zullen alle vakspecialisten (specialismes worden niet meer 
uitgesplitst) een maandelijkse toelage ontvangen. Het totale budget blijft hetzelfde en door 
deze regeling ontvangen meer werknemers een financiële tegemoetkoming. Het 
salarisverschil van werknemers die al in de L12 schaal zitten, wordt uit het 
knelpuntenbudget betaald. GMR leden uit het SBO geven aan dat de huidige GO scholen 
veel jong personeel en masters in dienst hebben, voor wie de doorgroeimogelijkheden in 
functie een stimulans zouden kunnen zijn om zich te profileren en zich beloond te voelen 
voor het belangrijk werk dat ze doen. Wel wordt aangegeven dat je expertise deelt met 
anderen en dat, afhankelijk van de plaats op de salaristrap, de toelage ‘meer geld’ kan 
betekenen. 
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- Het functieboek is ‘vervuild’ en zal voor 1 januari 2020 als de Wet Normalisatie 
Rechtspositie Ambtenaren ingaat, aangepast worden aan de dan veranderende 
arbeidsovereenkomsten. Onderwijzend personeel is dan geen ambtenaar meer, maar 
werknemer. De secretaris zal dit nadrukkelijk vermelden in “Van GMR naar MR”. Er 
veranderd niet veel en de salariëring blijft hetzelfde. 

De GMR werkgroep heeft het bestuursformatieplan bestudeerd en heeft de volgende 
opmerkingen: 
o Er wordt bij het werkdrukbudget gerekend in FTE’s om bij veranderende financiële situaties 

geen risico te lopen op overschrijding en mensen te moeten ontslaan. Dit budget (evenals 
het  vervangingsbudget) mag, naast voor personeel, ook gebruikt worden als ‘echt geld’ en 
besteed worden aan cultuur, kasten, inhuren zzp’er, etc. De besteding wordt ieder jaar 
opnieuw vastgesteld. 

o De oorspronkelijke prognosecijfers in tabel 2.1 en de aangepast cijfers na het directie-
overleg zijn verschillend en zullen kloppend gemaakt worden. 

o De fusie tussen beide SBO scholen is zo goed als zeker, maar de gemeenteraad moet nog 
akkoord gaan. De naam zal worden aangepast. De tekst in de noot op pagina 4 zal worden 
aangepast. 

o De toeslag vakspecialisten is aan de scholen toegekend voor 4 vaste vakspecialisten per 
school. De rest van het budget wordt herverdeeld aan de hand van het leerlingenaantal. 
Aan leerkrachten wordt de oproep gedaan in deze proactief te zijn; zodra er aan de 
opleiding is begonnen wordt de functie actief. 

o Het voorstel van de vergadering om de specialisten toelagen pensioengevend, met 
vakantie- en eindejaarsuitkering te maken, wordt door de directeur-bestuurder 
overgenomen. 

o De uit het verleden ontstane financiële verplichtingen aan 2 werknemers kunnen niet 
teruggedraaid worden.  

o Bepaalde knelpunten kunnen niet jaarlijks uit het bovenschools budget betaald worden. 
o Het leerlingenaantal op het SBO zal bewust verlaagd worden door leerlingen buiten het 

Samenwerkingsverband niet meer toe te laten.  
 

4. Kwaliteitszorg Amstelwijs 
Deze geactualiseerde versie is opgesteld door de directeur-bestuurder in samenwerking met een 
stafmedewerker. 
 

Deel A is een theoretisch onderbouwde zoektocht naar en het helder maken van het antwoord 
op de vraag: Wat is eigenlijk besturen van onderwijskwaliteit? Wat is de toegevoegde waarde? 
 

In deel B wordt praktisch weergegeven hoe Amstelwijs de onderwijskwaliteit op haar scholen 
bestuurt. Wat doet Amstelwijs aan kwaliteitszorg op de scholen. 
Aan de hand van de 10 genoemde punten gaat de Rijksinspectie de scholen in. Het gaat daarbij 
meer om documenten en minder om de praktische uitvoering in de groepen. 
01. Richtinggevende visie en de ‘Plus’ van de school 

02. Het school(jaar)plan, een Amstelwijsbreed format met schoolgebonden inhoud, een 
zelfevaluatie, waarbij de MR instemmingsbevoegdheid heeft. 

03. Interne audits; daar kunnen ook leerkrachten aan deelnemen. 

04. Tevredenheidspeilingen; een overzicht van alle scholen is in bezit van de directeur-

bestuurder. Er zijn nog wat ontwikkelpunten op de scholen. Over de vragen in de enquête van 

komend jaar wordt nog nagedacht.  

05. Kwaliteitsdialoog; er wordt ingezet op positieve gedragspsychologie. De directie van de 
scholen wordt uitgenodigd om verhaal te doen, waarin veel informatie wordt uitgewisseld en 
afspraken worden aangescherpt. 

06. Zelfevaluaties in diverse vormen; de gesprekscyclus zal ook die richting op gaan. 

07. Bestuurlijke interventies  
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08. De schooldirecteuren faciliteren om onderwijskundig leider te kunnen zijn  

09. Professionele leergemeenschap: leren met en van elkaar  

10. Begeleiding en coaching (startende) leerkrachten   
 

5. Beleidsdocument vakspecialisten 
Het beleidsdocument wordt doorgenomen en het meeste is al besproken bij het 
Bestuursformatieplan. 
Bij punt 6, de jaartaak van de vakspecialisten, is de basistaak vanuit het verleden vastgesteld op 
40 uur. Extra gemaakte taakuren zijn beschreven in de jaartaak of worden uitbetaald als 
overwerk (punt 6.2). 
De procedure bij beëindiging van de werkzaamheden als vakspecialist stonden al zo beschreven 
in de functiemix.  

 
Zonder directeur-bestuurder 
 

De PGMR stemt in met het Bestuursformatieplan 2019-2020 en het beleidsdocument 
vakspecialisten, mits de besproken aanpassingen worden doorgevoerd. 
 

6. Presentatie directeur en taalondersteuners Amsteltaal 
De directeur en twee taalondersteuners van Amsteltaal vertellen over de werkwijze op hun 
school en hun werkzaamheden voor het Amstelveens basisonderwijs. 
- De leerlingen stromen gedurende het jaar in en uit en worden naar behoefte geplaatst. Ze 

bestaan vooral uit kinderen van hoogopgeleide kennismigranten uit Turkije en India. Er is 
een kleutergroep voor leerlingen die vastlopen in het reguliere basisonderwijs en voor 
broertjes of zusjes van oudere leerlingen. 

- Het lesprogramma is vergelijkbaar met het reguliere onderwijs, m.u.v. de aandacht voor 
zaakvakken. Alle vakken worden wel thematisch aangeboden. Er zijn 3 blokken van 13 
lesweken; na 26 weken wordt de vervolg schoolkeuze in gang gezet. Er vindt een discussie 
plaats op de termijn van een jaar flexibeler kan. 

- De 53 knelpunten die zijn geïnventariseerd na overleg met de IB’ers van de scholen zijn 
teruggebracht naar 8 hotspots waar aan gewerkt gaat worden. Middelen daarbij zijn het 
verzorgen van nazorg van Amsteltaalleerlingen, begeleiden van onderwijsassistenten in de 
scholen, zorgen voor een NT2 coördinator in de scholen, het bevorderen van kennis over NT 
2, een taalbeleidsplan op alle scholen en weten waar informatie te halen is. 

- Het is nog een vraag waar de oplossing ligt  van voorschoolse zelfredzaamheid van NT 2 
kleuters; bij de Gemeente, het loket, de peutergroepen of in het VV beleid. 

- Ook de aansluiting naar het VO is een zorg die in de GMR leeft; Amstelveen heeft geen 
kopklassen. 

- De GMR stelt voor meer reclame te maken voor het informatieloket bij grote internationale 
bedrijven, consultatiebureaus en de Gemeente. 

- Coördinatie van initiatieven kan plaatsvinden bij de taalondersteuners, te bereiken via 
https://ato-amstelveen.wix.com/amstelveen 

 

7. 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 
Punt 364: een vacature wordt opnieuw uitgezet 
Punt 371: het functieboek zal in het schooljaar 2019-2020 worden geagendeerd 
Punt 373: meer aandacht voor de techniektorens en op iedere school een vakspecialist                             

techniek, investeren in digitale middelen voor leerlingen en/of leerkrachten 
Punt 376 en 377: worden in de vergadering besproken 

https://ato-amstelveen.wix.com/amstelveen
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Punt 376: het invullen van de vacatures voorzitter en vicevoorzitter blijft staan. 
Punten 378, 379, 380 en 383: zijn afgehandeld 
Punten 381, 382 en 384: blijven staan 

 

8. Mededelingen en post 
Van leden: er zijn vier afmeldingen 
Van secretaris: geen mededelingen 
Van directeur-bestuurder: geen mededelingen 

 

9. Dagelijks bestuur GMR  
Er zijn nog geen kandidaten voor de functies voorzitter en vicevoorzitter van de GMR. 
Besloten is om deze vacatures breed uit te zetten in de scholen. Ook de mogelijkheid van een 
externe voorzitter is nog een optie. 
De secretaris zal nog tot nader orde haar functie vervullen. 

 

10. Rondvraag 
Een GMR lid doet nogmaals een dringend beroep op de directeur-bestuurder om de GMR als 
advies-/meedenkorgaan op te nemen in deel A van het document kwaliteitszorg. Dit verzoek 
wordt ondersteund door de gehele vergadering. 

 

  


