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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  28  - 05 - 2018 
 

                    Opgesteld door: Mieke Wenstedt  
                    Plaats bespreking: Bouwerij 102, Amstelveen 

 
Aanwezig: 

                  Voorzitter:  Nancy Optenkamp (O) De Schakel 
Secretaris:  Mieke Wenstedt (P) Kindercampus King 

 

Piet Hein: André de Jonge (P), Marcel Agterberg (O) Jan Hekman: Marja Klompmaker 
(P)  Mio Mondo: Astrid Limmen (O), Marieke Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: 
Helga van Loon (P), Sengul Yagmur (O) Pioniers: Marjoleine Lodewijk (P) De Schakel: 
Nanda Bocxe (P) Wending: Marike Dekker (P) Westwijzer: Peter Heida (P) 

 

Afwezig met bericht:  
Kindercampus King:  Carolien Christiaanse (O) Zwaluw: Ingrid van Blaaderen (P) 
Pioniers: Inge Hazewinkel (O) 

Afwezig zonder bericht: 
                                   Jan Hekman: Maarten Scholten (O) Westwijzer: Cathelijne Spijker (O) 

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

 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter is verhinderd, daarom wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter. 
Agendapunt 6, eindresultaten in het basisonderwijs, wordt verplaatst naar de volgende 
vergadering. 
  

2.    Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
       GMR vergadering  23 – 04 – 2018 

Verslag en besluitenlijst zijn goedgekeurd. De website moet nog aangepast worden. 
Actiepuntenlijst: 
Punt 231: reageren op concept stukken: blijft staan met aangepaste datum 
Punt 346 vacatures: dit punt blijft staan  
Punt 357: de ING rekening is opgezegd 
Punt 358: de stukken zijn aan de leden verstuurd. 
 

3.   Mededelingen en post 
Van leden:  

- er hebben zich 3 leden afgemeld.  
- Een OGMR lid legt met onmiddellijke ingang haar functie neer i.v.m. mogelijke 

belangenverstrengeling. 
- Een OGMR lid is verhuisd en zal komend jaar geen deel meer uitmaken van de GMR. 
- Het personeel is blij met het bedrag van niet uitbetaalde salarissen i.v.m. de staking; 

het team bepaalt de bestemming. 
- Het bedrag werkdrukverlichting is volledig onder de scholen verdeeld. Er worden 

ideeën uitgewisseld. De PMR heeft medezeggenschap over de invulling. 
Van secretaris: 

-    De data voor de GMR vergadering voor komend schooljaar zijn goedgekeurd en 
vastgesteld. 

-    Overleg met de Raad van Toezicht vindt plaats op 10 december 2018 met het dagelijks 
bestuur GMR en op 11 maart 2019 met de gehele GMR vergadering. 
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-    De uitkomst van de visitatie van de PO raad wordt besproken in de GMR vergadering 
van 15 oktober 2018. 

Van directeur-bestuurder:    
-    De Raad van Toezicht wil in de komende GMR vergadering graag de 

bestuursrapportage m.b.t. de tevredenheidsenquête bespreken. Hieruit 
voortkomende actiepunten kunnen worden opgenomen in het bestuursjaarplan. 

-    De directeur-bestuurder biedt aan een presentatie te geven aan MR en GMR leden 
om uit te leggen hoe Amstelwijs met de financiën omgaat. In het komend schooljaar 
wordt graag gebruik gemaakt van dit aanbod.  

 
Met directeur-bestuurder 
 

4. Bestuursjaarverslag 2017 
    Het jaar 2017 was over het algemeen een goed jaar voor Amstelwijs.  
    De directeur-bestuurder geeft de volgende toelichting: 

- De bovenschoolse reserve vervanging (onderdeel van de algemene reserve) is 
voldoende om bijzondere ziektegevallen op te vangen. Hiervoor wordt geen protocol 
opgesteld, maar gaat het in goed vertrouwen. De scholen mogen hun budget 
vervanging pro-actief inzetten en meer risico nemen. Ziekte van personeel wordt 
geregistreerd, maar de getroffen maatregel niet. De besteding van het 
vervangingsbudget is terug te vinden in de financiële rapportage van school en 
Amstelwijs. De P(G)MR heeft in ieder geval recht op inzage.  

- Stijging van loonkosten door de cao-po worden niet verwacht. 
- De sfeer aan de cao-po onderhandelingstafel lijkt beter door de deelname van PO in 

actie. Er lijkt veel te veranderen en het streven is voor de zomervakantie tot een 
nieuwe cao te komen die dan een jaar later zal ingaan. 

- Verhoging van de pensioenleeftijd kan leiden tot meer uitval, niet automatisch tot 
kwaliteitsverlies; deze tekst wordt komend jaar aangepast. 

- De post duurzame inzetbaarheid is lager dan begroot omdat er minder verlof wordt 
opgenomen door 57+ werknemers. De uren mogen ook worden gebruikt voor taken 
behorende tot de opslagfactor. 

Een aantal GMR leden hebben de cursus financiën/jaarrekening van het VOO gevolgd en 
daar veel nuttige informatie gekregen. Amstelwijs werd gecomplimenteerd met de 
duidelijke en positieve jaarrekening 2016.  
 

5.   Voortgangsrapportage 
De volgende punten zijn besproken: 

- De gevolgen voor de Begroting worden veroorzaakt door een hogere premie aan het 
participatiefonds, de kosten voor het nieuwe automatiseer pakket, het budget 
werkdrukverlichting en het stijgen van andere inkomsten. 

- De onderzoeksvragen voor een interne audit worden door de directie, al of niet in 
samenspraak met het team, vastgesteld. 

- Veel grote schoolbesturen willen een landelijke ICT coöperatie oprichten om minder 
afhankelijk te zijn van de grote uitgeverijen en zo de kosten voor ICT omlaag te 
brengen. Amstelwijs neemt hier (nu nog) geen deel aan. 

- Vanuit het onderzoek naar schooladviezen binnen Amstelwijs bleken de aangeleverde 
data niet correct te zijn, waardoor de PO-VO monitor en de conclusies met de nodige 
voorzichtigheid gelezen moeten worden. 

- Alle Amstelwijsgegevens zijn opgeslagen op een contractueel vastgelegde, beveiligde  
omgeving. Het document met een overzicht van de invulling van de wet 
Persoonsgegevens wordt besproken in het directie-overleg en daarna aan de GMR 
aangeboden. 

- Duurzaamheid is binnen Amstelwijs geen thema. Maar een groep ouders heeft een 
bedrijf ingeschakeld om de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op 4 
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Amstelwijsscholen te onderzoeken. De kosten zouden in 12 jaar terugverdiend zijn. En 
in het Strategisch beleidsplan is opgenomen dat leerlingen worden voorbereid om 
deel te nemen en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Betere afvalscheiding 
op de scholen zou hier ook aan kunnen bijdragen. 

 
Zonder directeur-bestuurder 
 

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

 

7.    Voorbereiding bezoek Raad van Toezicht  02 – 07 – 2018 

De GMR wil de volgende twee punten met de leden van de Raad van Toezicht bespreken: 

 De bestuursrapportage tevredenheidsenquête: 
De inhoud van de rapportage is nog niet bekend, maar zeker op bestuursniveau moeten 
cijfers/percentages en eventuele conclusies met de nodige voorzichtigheid worden 
bekeken.  
Binnen de vergadering zijn de meningen van de leden verdeeld. Positieve kanten zijn 
(zeker als er met voorgaande enquêtes vergeleken kan worden) dat het een bevestiging 
van gevoerd beleid en indruk van een school laat zien, dat het een school houvast kan 
bieden, dat het verbeterpunten aan kan geven en dat het een referentiekader geeft. 
Negatieve kanttekeningen die geplaatst worden zijn: de vragen zijn gelinkt aan een 
landelijke monitor en daardoor nauwelijks school gerelateerd, de resultaten zijn multi-
interpretabel, de hoge kosten worden niet gerechtvaardigd en er is onduidelijkheid 
over wat wordt er nu precies gemeten en wat de doelgroep is.  

 Passend onderwijs:  
Na twee jaar dreigt passend onderwijs te gaan mislukken. Er lijkt een verschuiving 
plaats te vinden: PO wordt SBO, maar dan zonder de nodige faciliteiten en middelen, 
SBO wordt SO, maar dan met veel te grote groepen. Zowel ouders als leerkrachten 
maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling en willen die bij de Raad ventileren. 
Daarnaast willen we van gedachten wisselen over rol van de Raad om de 
verantwoordelijkheid van Amstelwijs in deze te monitoren. Daarbij gaat het ons niet om 
de besteding van de gelden Passend Onderwijs. 

 

8.    Rondvraag 

Het schoolformatieplan, de verdeling van de FPE’s over de diverse functies binnen een school, 
kan worden besproken in de MR voordat de GMR met het bestuursformatieplan heeft 
ingestemd. Dit om de directie meer tijd te geven om op schoolniveau de formatie goed te 
regelen en in te vullen. Na instemming GMR kan dan het schoolformatieplan officieel door de 
MR worden vastgesteld. 


