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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  10 - 12 - 2018 
 

                    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: Maarten Scholten (O) 
Kindercampus King: Carolien Christiaanse (O) Mio Mondo: Astrid Limmen (O), Marieke 
Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: Brenda Turnhout (O) De Pioniers: Ineke 
Bisschops (P) Michiel de Ruyter: Francoise Oud (O), Jacqueline Perelaer (P) Nanda 
Bocxe (P) Wending: Marike Dekker (P) Westwijzer: Peter Heida (P) Zwaluw: Ingrid van 
Blaaderen (P) 

 

Afwezig met bericht:  
Jan Hekman: Marja Klompmaker (P)  Montessorischool de Linde: Helga van Loon (P) 
De Schakel: Nancy Optenkamp (O) Westwijzer: Zhan Zhang (O) 

                                  
Vacature:  

Wending: oudergeleding Zwaluw: oudergeleding 

 
 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
Een nieuw ouder lid wordt verwelkomd.  
 

Met directeur-bestuurder 
 

2. Ontwerp Begroting 2019 
De werkgroep financiën is bij elkaar geweest en heeft de ontwerp Begroting besproken en 
vragen opgesteld. Daarna zijn deze besproken met de financial controller van Amstelwijs.  
Er wordt kort verslag gedaan: 

 Van het budget Passend Onderwijs (€ 230 per leerling) wordt € 30 bovenschools ingezet 
voor de externe plusklassen. De rest kunnen scholen naar eigen inzicht besteden aan  
leerlingen die behoefte hebben aan meer dan het basisaanbod van de school. De 
plusklassen zijn bedoeld voor hoogbegaafden die sociaal/emotioneel extra aandacht 
behoeven en/of onderpresteren. De voordelen van de externe plusklassen zijn: 
specialistisch onderwijs, lotgenoten contact en positieve ervaringen van ouders. In het 
voorjaar worden de plusklassen geëvalueerd en in het directie-overleg besproken. 
Daarbij zal ook bekeken worden of de initiatieven die op de scholen ontwikkeld 
zijn/worden, voldoende zijn om intern aan de ondersteuningsbehoefte van 
hoogbegaafden te kunnen voldoen. Binnen het Samenwerkingsverband komt een 
plusklas voor hoogbegaafden met een zorgindicatie, die thuiszitten of waarvoor 
thuiszitten dreigt. 

 Het budget groot onderhoud is nu opgenomen bij de bovenschoolse budgetten. Het 
moet in de komende 15 jaar voldoende opgebouwd worden om de te verwachten 
kosten rond 2034, wanneer een groot aantal scholen aan groot onderhoud toe zijn, te 
kunnen betalen. Dit is een accountantsrichtlijn en noodzakelijk. Daardoor loopt de 
liquiditeit op, maar die zal na 2034 sterk verminderen. 

 Er is sprake van dat de prestatie box zal verdwijnen. De directeuren is gevraagd deze 
gelden niet meer in te zetten voor personeel, maar voor lesmethoden en andere zaken 
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die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Ondersteunend personeel kan 
beter betaald worden uit de werkdrukverlichtingsgelden. Het genoemde voorbeeld bij 
de impact van het verdwijnen van de prestatiebox is slechts een mogelijke 
consequentie en kan uit de tekst verwijderd worden.  

 De kosten van de nieuwkomersklassen gaan niet van het budget Passend onderwijs af, 
daarvoor is ruimte gevonden in het bovenschoolse vervangingsbudget dat voldoende 
reserve heeft.  

 De termijn voor subsidie aan een Amstelwijsschool is in 2019 afgelopen en wordt 
volgend jaar opnieuw besproken. 

 Extern personeel wordt zo weinig mogelijk ingehuurd aangezien dat kostbaar is en ook 
daar steeds minder bevoegden worden ingezet. Amstelwijs zet dan liever ‘eigen’ 
mensen in. Daarnaast zijn er 8 zij instromers geselecteerd en komen 10 LIO’ers ter 
beschikking. Het dreigend personeelstekort zal worden toegevoegd aan de 
risicoparagraaf (blz. 9, punt 4).  

 Bij de bovenschoolse budgetten (bijlage 2) is duidelijke te zien dat er geen geld aan de 
strijkstok blijft hangen. Ook het in eigen beheer hebben van de administratie is kosten 
besparend.  

 De Amstelwijs begroting wordt ook gezien door een externe accountant, gaat naar de 
Raad van Toezicht en naar de Gemeente. 

  
Zonder directeur-bestuurder 

 
3. Advies ontwerp Begroting 2019 

De GMR geeft een positief advies aan de ontwerpbegroting en gaat er daarbij van uit dat de 
toegezegde wijzigingen worden doorgevoerd. De vergadering gaat er van uit dat de evaluatie 
van de bovenschoolse plusklassen en de mogelijke gevolgen daarvan met de GMR gedeeld 
worden. 
 

4. Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
              GMR vergadering  15 – 10 – 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 OGMR vacature is ingevuld; er zijn nog twee OGMR vacatures waarvoor op de 

scholen actie wordt ondernomen. Door vertrek van een PGMR lid is er een vacature 
ontstaan. 

Punt 367: het professioneel statuut van een Amstelwijs school wordt doorgestuurd nadat het 
schoolteam daarmee instemt. 

N.a.v. punt 360: de financiële presentatie van de directeur-bestuurder is door de aanwezigen als 
zeer zinvol ervaren. De lage opkomst van (G)MR leden wordt betreurd.  

Punten 365, 368: zijn afgehandeld. 
N.a.v. punt 366: het al of niet opstellen van een professioneel statuut is een teamactie die door 

de PMR geïnitieerd kan worden. Als alles op een school naar wens verloopt is de 
behoefte aan het vastleggen van de professionele ruimte van een leerkracht 
minder/niet aanwezig. De directeur-bestuurder zal een kort statuut opstellen en dit 
voorleggen aan de directies. Aangezien dit geen GMR punt is zal het van de 
actiepuntenlijst verwijderd worden. 

 

5. Mededelingen en post 
Van leden: er zijn vier leden die zich afgemeld hebben.  
Van secretaris: een PGMR lid gaat Amstelwijs verlaten; er wordt gezocht naar een vervanger. 
Van directeur-bestuurder: geen mededelingen 
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6. Verslag gesprek dagelijks bestuur GMR met RvT 
Voorafgaand aan de GMR vergadering hebben de GMR voorzitter en secretaris gesproken met 
drie leden van de Raad van Toezicht. De inzet van het gesprek was om te ervaren of de GMR en 
de RvT focussen op dezelfde Amstelwijs onderwerpen. Er is gesproken over: 

 de ontwerp begroting: de kosten van groot onderhoud is een accountantsrichtlijn en 
dus noodzakelijk en kosten van de plusklassen, de meerwaarde en de evaluatie 
daarvan. 

 de betrokkenheid van scholen/MR bij Amstelwijs als stichting: de financiële presentatie 
van de directeur-bestuurder was verhelderend, het contact van Amstelwijs verloopt 
hoofdzakelijk via de directeuren, de MR is vooral gericht op de eigen school en het 
schoolbezoek van de directeur-bestuurder aan de MR wordt als zinvol ervaren.  

 De kwaliteit monitoren: er zijn geen ‘zwakke’ scholen meer binnen Amstelwijs. Vanuit 
de inspectie blijft de kwaliteit van scholen onder controle, maar de directeur-
bestuurder is de spil in deze. Hij kan slagvaardig en systematisch reageren als er scholen 
in problemen dreigen te komen. Daarnaast blijft het Rijnlands denken hoog in het 
vaandel en blijven de interne audits heel zinvol. Ook het plan om een bovenschools  LB 
netwerk op te zetten kan de kwaliteit op de scholen verhogen. 

 Internationalisering: de stappen die Amstelwijs, met financiële steun van de Gemeente, 
heeft gezet/gaat zetten, zullen ertoe bijdragen dat de scholen met de uit 
internationalisering voortkomende gevolgen kunnen omgaan. Daarbij wordt genoemd: 
kennis van de verschillende culturen, bijscholen van leerkrachten en centreren van 
expat-leerlingen. 

 Het lerarentekort en de oplossingen daarvoor: dit heeft ook de aandacht van de RvT. 

 Het strategisch beleidsplan:  de RvT richt zich er dit jaar op om (ook) tijdens 
schoolbezoeken, te ervaren hoe het strategisch beleidsplan landt op de scholen en hoe 
de communicatie met ouders verder gestalte krijgt.  

 Werkwijze RvT: ieder jaar formuleert de Raad van toezicht nieuwe vragen en giet deze 
vragen in het toezichtsplan. De vragen komen aan de orde tijdens de gesprekken tussen 
de commissies, Frans en de bij het beleidsdomein betrokken stafmedewerker. Verder 
ook tijdens de vergaderingen. Het is een intern stuk van de Raad van toezicht.  

 Bij een nieuw te benoemen lid van de RvT zal gezocht worden naar iemand die, 
uiteraard naast geschikt, in Amstelveen woonachtig is.  

 Functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder:  om het jaar vindt er een 
functioneringsgesprek plaats met de directeur-bestuurder (volgend jaar weer een 
beoordelingsgesprek). Als de GMR daar een aandachtspunt voor heeft kan dat aan de 
voorzitter van de  RvT worden doorgegeven.  
 

Naar aanleiding van het laatste gesprekspunt met de RvT komt een GMR lid met het verzoek 
om de zichtbaarheid van de directeur-bestuurder in het onderwijsveld te vergroten. Dit kan 
zorgen voor meer binding met ‘een school in bedrijf’ en motiverend zijn voor een schoolteam. 
Dit verzoek wordt gesteund door meerdere personeelsleden en de GMR voorzitter zal dit 
doorgeven aan de RvT.  

 
7. Rondvraag 

 Komt er vanuit Amstelwijs aangepast beleid n.a.v. de functie omschrijvingen in de cao-
PO? Hoe is de opbouw van het functiehuis?  Blijft er streven naar een bepaald 
percentage L 11 leerkrachten en/of komen er mogelijkheden voor L 12 functies in het 
reguliere basisonderwijs? 

                                        
 

  


