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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  23  - 04 - 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), Nathalie Blom (O) Jan Hekman: Marja Klompmaker (P)  
Kindercampus King:  Carolien Christiaanse (O) Mio Mondo: Marieke Tetteroo (P) 
Montessorischool de Linde: Helga van Loon (P), Sengul Yagmur (O) De Schakel: Nancy 
Optenkamp (O) Wending: Marike Dekker (P) Westwijzer: Peter Heida (P) Zwaluw: 
Mirella Gelauf (O) 

 

Afwezig met bericht:  
Mio Mondo: Astrid Limmen (O) De Schakel: Nanda Bocxe (P) Westwijzer: Cathelijne 

Spijker (O) Zwaluw: Ingrid van Blaaderen (P) 
Afwezig zonder bericht: 

                                   Jan Hekman: Maarten Scholten (O)  
Vacature:  

Michiel de Ruyter: ouder- en personeelsgeleding Wending: oudergeleding   
 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

    Welkom aan nieuw PGMR lid. 
 

2. Voorstellen kandidaat Raad van Toezicht 
De sollicitatieprocedure was lang, maar zorgvuldig. De vergadering bedankt het GMR lid voor 
haar inzet. 
De beoogd kandidaat stelt zich voor. Zij heeft ervaring met HRM en RvT, management, 
innovatie en coaching. Zij richt zich graag op collectieve en individuele 
ontwikkelmogelijkheden. Zij staat achter het Rijnlands model en heeft affiniteit met de 
didactische uitgangspunten binnen Amstelwijs. De samenwerking met ouders en scholen ziet 
zij tot stand komen door een constructieve en reflectieve dialoog  aan de hand van thema’s. 
Zij is gemotiveerd om met professionals in de GMR samen te werken, om met andere 
invalshoeken en wederzijds begrip verder te kijken naar Amstelwijs als geheel. 
 

3.    Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
       GMR vergadering  19 – 03 – 2018 

Verslag en besluitenlijst zijn goedgekeurd. Verslag staat nog niet op de website. Op de website 
staat een verkeerd verslag. De secretaris zal dit laten aanpassen.  
Actiepuntenlijst: 
Punt 231: reageren op concept stukken: blijft staan met aangepaste datum 
Punt 346: vacature: de voorzitter heeft contact gehad met de directeur, er is geen 
afvaardiging aanwezig en dit wordt besproken met de directeur-bestuurder 
Punt 357: de ING rekening is nog niet opgezegd 
 

4.   Mededelingen en post 
Van leden:  

- er hebben zich 4 leden afgemeld 
Van secretaris: 

-    de PO-Raad en de vakorganisaties zijn begonnen aan de onderhandelingen voor een 
nieuwe cao voor het primair onderwijs. De inzetbrief, gemaakt door de PO-Raad in 
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overleg met de werkgevers, met de  titel ‘Tijd voor vertrouwen’ staat waar met de 
vakbonden over gesproken gaat worden. Doelen zijn het bestrijden van het 
lerarentekort en werkdruk, nieuwe functieprofielen, een beter salaris, 
professionalisering  en een loongebouw voor alle functies in het onderwijs. De 
secretaris stuurt de inzetbrief door aan de leden. PO in actie heeft al een raadpleging 
gehouden; 

-    de directeur-bestuurder heeft een persoonlijke brief aan het onderwijzend personeel 
geschreven over bepaalde Amstelwijszaken. Deze brief zal ter kennisgeving aan de 
OGMR leden worden verstuurd; 

-    in een interview in het magazine ‘Naar school’ luidt de directeur-bestuurder de 
noodklok over het grote aantal expatkinderen en kinderen van kennismigranten die 
zich aanmelden in het Amstelveens onderwijs. 
https://www.vosabb.nl/flipbook/?naarschool-2018-13    

Van directeur-bestuurder:    
-    de antwoorden op GMR vragen n.a.v. de GMR vergadering van maart 2018  
-    aanpassing bestuurlijke kaders cao op verzoek van het directie-overleg:  

o ‘het beperkt houden van overige taken’ zorgt voor verwarring en wordt 
verwijderd; 

o bij de opslagfactor van 45% voor combinatiegroepen wordt toegevoegd dat het 
van toepassing is voor het regulier onderwijs (dus niet Montessorigroepen) en 
vanaf groep 3 (dus niet voor de heterogene groepen 1-2). 

 

5. Werkgroep bestuursformatieplan 
De werkgroep heeft het bestuursformatieplan bestudeerd en vragen voorgelegd aan de 
directeur-bestuurder. Deze worden bij punt 6 besproken. Dank voor de inzet. Besloten is om 
ook komend schooljaar op deze wijze en met deze werkgroep het bestuursformatieplan te 
bespreken. 
 

Met directeur-bestuurder 
 

6. Bestuursformatieplan 
De volgende punten zijn besproken: 

- Het leerlingenaantal is in het meerjaren perspectief stabiel tot licht groeiend. Er is 
geen uitstroom (meer) naar andere scholen. 

- De gemiddelde leeftijd van het personeel is ook dit jaar 44.2 jaar 

- Een Amstelwijs school is bestemd voor de opvang van leerlingen van geboortejaar 
2014 die niet op andere scholen geplaatst kunnen worden. Dit vanwege de centrale 
ligging en de beschikbare ruimte binnen of vlakbij de school.  

- Door internationalisering van het onderwijs binnen Amstelveen zal het aantal NT2 
leerlingen op alle scholen toenemen. Leerlingen mogen geweigerd worden als er geen 
plaats meer is, of als een school niet aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan 
voldoen.  

- Voor de zomer komt er een nieuwe gewichtenregeling. Er wordt gekozen uit 5 
scenario’s. 

- De gelden voor Passend Onderwijs gaan grotendeels naar de scholen. Daarnaast is het 
zaak de inhoud van het onderwijs aan te passen: mee aandacht voor woordenschat 
onderwijs en geen talige rekenmethodes. 

- De functie manager personeelszaken wordt niet ingevuld, maar er wordt extern 
personeel ingehuurd als verzuimregisseur en bewaking onderwijs en kwaliteit, en de 
bovenschoolse formatie wordt verhoogd. Taken van die personen zijn: het 
toezichtskader van de inspectie bewaken, het format van het schooljaarplan 
aanpassen, werving en selectie, personeel coachen, masterplan ROC en zij-instromers 
begeleiden. 

- Op pagina 4 moet het jaartal bij de prognose cijfers worden aangepast. 

https://www.vosabb.nl/flipbook/?naarschool-2018-13
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- Bij het vaststellen van de schoolformatie wordt uitgegaan van 28 leerlingen per groep. 
Effectief zijn er 23/24 leerlingen per groep. Daarnaast kan de formatie worden 
aangevuld uit de prestatiebox, vervangingsgelden, knelpuntenbudget en budget 
werkdrukverlichting. 

- De besteding van het budget werkdrukverlichting wordt verantwoord in het 
bestuursjaarverslag. Tussenstappen in verhoging van dit budget tussen 2018 en 2022 
zijn nog niet bekend. 

- Een groeiformatie wordt pas bekend in april van een schooljaar.  
- De Gemeente ondersteunt Amstelwijs nog steeds bij de instandhouding van een 

school. 
- De directeur-bestuurder beslist over de besteding van het knelpuntenbudget. De 

PGMR stemt al of niet in met voorgestelde bestedingen. 

- Een korte omschrijving van het Masterplan zal worden toegevoegd. 
 

De PGMR stemt in met het bestuursformatieplan, ervan uitgaande dat enkele tekstuele 
aanpassingen doorgevoerd worden. 

 

7.    Antwoorden op GMR vragen 
   Wet op privacy: 

Het is wettelijk geregeld dat ook de GGD in DUO (via BRON/Parnassys) informatie mag halen. 
Alle andere informatie gevraagd door externe instanties mag alleen doorgegeven worden met 
toestemming van de ouders. 
  

Dank aan de directeur-bestuurder voor zijn uitgebreide en duidelijke antwoorden. 
 

Zonder directeur-bestuurder 
 

8. Eindresultaten in het basisonderwijs 
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

9. GMR cursus financiën 
De cursus vindt plaats op 17 mei van 19.30 – 22.00 uur. Besloten wordt dat deze cursus alleen 
wordt bijgewoond door GMR leden (er hebben zich 11 leden aangemeld). Als in de MR een 
financiële na-/bijscholing  gewenst is, zal dat op eigen initiatief georganiseerd moeten 
worden. 
 

10. Rondvraag 

 Het is moeilijk om een GMR lid te krijgen. Actief werven onder ouders is een 
mogelijkheid en daarbij aangeven dat lidmaatschap van de MR van de school aan te 
bevelen, maar geen verplichting is. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een MR 
en/of personeelslid aan te wijzen. 

 Zijn er al scholen die een professioneel statuut hebben opgesteld?  

 Een Amstelwijs school gaat over naar het 5 gelijke schooldagen model, van 8.30 tot 
14.00 uur. 


