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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  19  - 03 - 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) Jan Hekman: Marja Klompmaker (P),  Maarten Scholten 
(O) Kindercampus King:  Carolien Christiaanse (O) Mio Mondo: Astrid Limmen (O), 
Marieke Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: Helga van Loon (P) De Schakel: 
Nanda Bocxe (P),  Nancy Optenkamp (O) Wending: Marike Dekker (P) Westwijzer: 
Peter Heida (P) Zwaluw: Ingrid van Blaaderen (P)  

 

Afwezig met bericht:  
Piet Hein:  oudergeleding Westwijzer: Cathelijne Spijker (O) Zwaluw: Mirella Gelauf (O) 

Afwezig zonder bericht: 
                                   Montessorischool de Linde: Sengul Yagmur (O) 

Vacature:  
Michiel de Ruyter: ouder- en personeelsgeleding Pioniers: personeelsgeleding  
Wending: oudergeleding   

 
 

 
Inloop 

 

1.   Opening en vaststelling agenda 
Welkom aan nieuw OGMR lid. 

 

2. Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
GMR vergadering  29 – 01 – 2018 
Verslag en besluitenlijst zijn goedgekeurd. Verslag staat op de website. 
Actiepuntenlijst:  
Punt 231, reageren op concept stukken: blijft staan met aangepaste datum 
Punt 346, vacatures: de voorzitter neemt contact op met de directeur van de school 
Punt 353, financiën GMR: staat op de agenda 
 

3. Mededelingen en post 
 

Kandidaat lid Raad van Toezicht: 
De kennismaking met de kandidaat-lid voor de Raad van Toezicht op voordracht van de OGMR 
gaat niet door omdat de, inhoudelijk geschikte, kandidaat, na rijp beraad en op advies van 
meerdere onafhankelijke instanties en personen, door de sollicitatiecommissie is 
teruggetrokken. Dit  vanwege niet te garanderen onafhankelijkheid van de kandidaat. De 
sollicitatieprocedure wordt opnieuw opgestart. 
 

Van leden: 
- Er zijn drie afmeldingen; 
- Er is nog plaats in een MR Start cursus op een Amstelwijs school; 
- Een lid deelt mede dat i.t.t. Amstelwijs het bestuur van Amstelland de salarissen van 

stakend personeel wel doorbetaalt en doet een voorstel voor de bestemming van de 
ingehouden salarissen. Dit onderwerp wordt verder besproken in aanwezigheid van de 
directeur-bestuurder. 
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Van secretaris:  
- Het VOO organiseert een cursus over het schoolformatieplan. De secretaris stuurt deze 

informatie door aan de secretaris van de MR ‘en. 
 
Met directeur-bestuurder 
 

Stakingsgelden 
Wat betreft de ongelijkheid binnen Amstelveen: Amstelland heeft eerder aangegeven ook niet 
door te betalen, maar heeft dat toch gedaan. Ook alle Amsterdamse besturen betalen door en 
het ministerie zal de besturen niet korten. Amstelwijs  blijft bij zijn standpunt en betaalt niet 
door: het geeft o.a. een verkeerd beeld naar de ouders en de maatschappij. Vanuit de 
Rijksinspectie blijft er controle over het aantal onderwijsuren dat kinderen moeten maken; 
Amstelwijs vraagt scholen niet om ‘roostervrije’ dagen om te zetten naar lesdagen om de 
stakingsdagen op te vangen zoals sommige stichtingen doen, het is aan de scholen zelf hier 
goed mee om te gaan. 
De ongelijkheid binnen een school of scholen is niet te voorkomen. Leerkrachten die staken 
krijgen een lagere vakbondsbijdrage en leerkrachten die niet staken ervaren een werkdag 
zonder leerlingen als werklastverlichting. Maar al of niet staken is een persoonlijke keuze en de 
directie beslist (afhankelijk van het aantal groepen zonder leerkracht) over het wel of niet 
sluiten van de school. Intern mogen er oplossingen gezocht worden. 
De staking wordt landelijk inmiddels door minder dan 50% van de ouders gesteund. Bij 
Amstelwijs zijn enkele klachten van ouders binnengekomen. De leden vragen het bestuur om 
meer openlijk hun steun uit te spreken, bv. via de Amstelwijs website, media of een signaal aan 
de ouders.  

 

 Het bedrag dat niet is uitbetaald aan salarissen is lager dan de vorige stakingsdag, omdat er 
minder stakers waren en directies interne vervanging hebben uitbetaald. Het voorstel van een 
GMR lid om het niet uitbetaalde salaris naar rato van het aantal stakers/leerlingen op een 
school over de Amstelwijsscholen te verdelen wordt overgenomen door de vergadering en de 
directeur-bestuurder. Het is aan het team om daar een bestemming voor te kiezen. 

 

4. Bestuurlijke kaders cao-po 
De bestuurlijke kaders zijn aangepast n.a.v. suggesties van de GMR werkgroep 
werklastenverlichting en goedgekeurd door het directie-overleg. Hierdoor zal (hopelijk) de 
ongelijkheid die wordt veroorzaakt door interpretatieverschillen worden weggenomen.  
De belangrijkste aanvullingen zijn: 
de aanwezigheidsplicht wordt genuanceerd, het omgaan met de opslagfactor (binnen 
Amstelwijs minimaal 40 %), er zijn extra taakuren voor het maken van rapporten en duurzame 
inzetbaarheid mag worden ingezet voor groepsgebonden taken. 
Daarnaast worden suggesties gegeven hoe de overige taken binnen een school ingevuld kunnen 
worden: externe of interne deskundigen inhuren, ouders inschakelen, de gelden voor 
werkdrukverlaging inzetten en taken laten uitbetalen die anders niet meer gedaan kunnen 
worden. Uiteraard is alles in overleg met de directie en de PMR die instemmingsrecht heeft voor 
bepaalde schoolafspraken zoals de aanwezigheidsplicht en het taakbeleid. 
 

De PGMR stemt in met deze aangepaste bestuurlijke kaders cao-po. 
 

5. Masterplan leraren tekort          
Dit is een werkdocument en zal steeds aangepast worden aan de actuele situatie. Op dit 
moment zijn er binnen Amstelwijs een enkele keer groepen naar huis gestuurd. 
De besproken punten zijn:  

 15 LIO-ers die nu voor de groep staan krijgen een stage vergoeding of worden volledig 
uitbetaald; 

 LIO-ers krijgen, mits zij hun diploma behalen, een baangarantie. Mocht de kwaliteit toch 
onvoldoende blijken, dan kan alsnog een negatieve beoordeling worden gegeven; 
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 20 onderwijsassistenten (high-potentials) die de mogelijkheden en de wil hebben om 
naar de PABO te gaan, worden geselecteerd en krijgen een betere begeleiding waardoor 
ze in  geval van nood een groep kunnen overnemen;  

 PABO stagiaires mogen invallen en krijgen betaald als onderwijsassistent; 

 Zij-instromers worden ook kwalitatief beoordeeld: zij doen een assessment, lopen mee 
in de school en worden beoordeeld door de directie. De hoogte van hun salaris is in de 
cao-po geregeld; 

 De reiskostenvergoeding is uitgebreid en de werknemers die met het openbaar vervoer 
komen, krijgen de werkelijke kosten uitbetaald.  
 

 Deze maatregelen gaan niet ten koste van de kwaliteit van onderwijs: leerkrachten kiezen 
bewust  voor een Amstelwijsschool, zijn flexibel en startende leerkrachten worden twee jaar 
intensief gecoacht. Via de website kan Amstelwijs hier nog meer aandacht aan geven.   

  
Zonder directeur-bestuurder 
 

6. Financiën GMR 
De vergadering kiest ervoor een financiële cursus op maat en op locatie  te organiseren. Daarbij 
is het plan om aan de hand van de begroting en de jaarrekening van 2017 de financiële kennis 
van de aanwezige GMR leden te vergroten. De financial controller van Amstelwijs zal hiervan op 
de hoogte gebracht worden en worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De secretaris gaat 
dit vóór de GMR vergadering van 28 mei 2018 op een maandagavond organiseren. 
Vanaf 1 januari 2018 worden de financiën van de GMR op Amstelwijsniveau geregeld. De 
penningmeester kan gedane uitgaven bij de afdeling financiën declareren. Daardoor is het 
aanhouden van de zakelijke ING rekening t.n.v. de GMR overbodig. Het debet bedrag van 
ongeveer € 400 zal worden besteed aan het eindpresentje voor de leden. Het beschikbare 
bedrag voor de GMR is verhoogd en biedt ruimte voor o.a. cursussen (en vervanging) voor 
leden. 

 

7. Werkgroep bestuursformatieplan 
Het bestuursformatieplan wordt in de komende vergadering van 23 april besproken. Dit 
agendapunt zal worden voorbereid door een werkgroep bestaande uit de dames Tetteroo en 
Wenstedt en de heer De Jonge. 
  

8. Wat speelt er in de MR van de school 
De volgende onderwerpen worden benoemd: 

1. Het ziekteverzuimbeleid wordt op een school, volgens de beleving van het personeel, 
heel strikt gehanteerd. De school heeft nog geen actie ondernomen omdat er een 
Amstelwijsbrede voorlichting komt over dit onderwerp. Dat zal worden nagevraagd bij 
de directeur-bestuurder; 

2. De personele gang van zaken op de scholen zal een keer op een GMR vergadering 
besproken worden; 

3. Op een school wordt, middels een ouderraadpleging met een duidelijke procedure, 
gepeild of de wens van het team voor 5 gelijke schooldagen in het komend schooljaar al 
of niet gesteund wordt. De ervaring van een andere school is dat een goede 
communicatie naar alle betrokken partijen een noodzaak is. De GMR wordt op de 
hoogte gehouden en ervaringen over dit onderwerp worden gedeeld; 

4. Hoe wordt het bedrag voor werkdrukverlaging op de Amstelwijsscholen ingezet? Een 
inventarisatie volgt voor de GMR vergadering van 28 mei; 

5. De nieuwe Europese wet op de privacy AVG (Algemene verordening 
gegevensverwerking) gaat in op 25 mei 2018 en heeft ook gevolgen voor de 
schoolsituatie en de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens): een protocol social 
media, afscherming leerling gegevens, gebruik Parnassys, digitale leermiddelen, het 
pestprotocol, praktische werkzaamheid voor de leerkracht in de groep, etc.. De ICT 



 GMR Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs 

 

 

4 

coördinatoren hebben hier al voorlichting over gehad. Daarnaast moet er een 
gegevensfunctionaris moeten worden aangesteld. De verantwoordelijkheid ligt bij het 
bestuur en de secretaris zal de directeur-bestuurder vragen om een kort  overzicht van 
de huidige stand van zaken. 

 

9. Rondvraag 
Geen vragen. 


