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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  29  - 01 - 2018 
 

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

 

Aanwezig: 
                  Voorzitter:  Inge Hazewinkel (O) Pioniers 

Secretaris:  Mieke Wenstedt (P) Kindercampus King 
 

Piet Hein:  Nathalie Blom (O), André de Jonge (P) Jan Hekman: Marja Klompmaker (P)  
Kindercampus King:  Carolien Christiaanse (O) Mio Mondo: Astrid Limmen (O), 
Marieke Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: Helga van Loon (P) Pioniers: Nahid 
Boufrahi (aspirant P) De Schakel: Nanda Bocxe (P),  Nancy Optenkamp (O) Wending: 
Marike Dekker (P) Westwijzer: Cathelijne Spijker (O) Zwaluw: Ingrid van Blaaderen (P)  

 

Afwezig met bericht:  
Jan Hekman: Maarten Scholten Westwijzer: Peter Heida (P)  
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 
Een personeelslid van de Pioniers woont de vergadering bij en besluit daarna of zij haar school 
in de GMR zal vertegenwoordigen. 

 

2. Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
GMR vergadering  16 – 10 – 2017 
Rectificatie verslag 16-10-2017: de kosten voor de jeugdhulpverlening in de scholen worden 
niet betaald uit de gelden Passend Onderwijs, maar door de gemeente. 
De besluitenlijst is goedgekeurd. 
Actiepuntenlijst:  

Punt 231:  reageren op de concepten blijft staan met aangepaste datum; 
Punt 346:  de school die niet vertegenwoordigd is in de GMR wordt door de secretaris 

benaderd; 
Punt 347:  de beide SBO scholen werken op steeds meer gebieden samen. Voorlopig zal  

een ouder haar SBO school vertegenwoordigen en blijft er een vacature voor 
de andere SBO school. 

Punten 348 t/m 352 zijn afgehandeld. 
 

Met directeur-bestuurder 
 

3. Mededelingen en post 
Van leden: 

- Er zijn drie afmeldingen. 
- De gelden die niet zijn uitbetaald aan de werknemers die gestaakt hebben, is 

toegevoegd aan de reserve vervangingsgelden. 
- De Tweede kamer heeft bepaald dat de Rijksinspectie om de vier jaar naast het Bestuur 

ook drie scholen moet bezoeken. De Inspectie overlegt hierover met het Bestuur. 
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Amstelwijs is in het najaar 2018 aan de beurt. Wie van de scholen dan ook bezocht 
zullen worden wordt overlegd met het Bestuur; of scholen die binnen de afgelopen vier 
jaar al inspectiebezoek gehad hebben wordt nagevraagd. 
Daarnaast krijgen de andere Amstelwijs scholen een thematisch bezoek dat kort durend 
is en niet lang van te voren wordt aangekondigd. De school kan ook zelf een bezoek van 
de Inspectie aanvragen om het predicaat ‘goed’ te verwerven. Om het predicaat 
‘excellent’ te krijgen moet eerst op alle onderwijsaspecten een ‘goed’ gehaald worden 
en een onafhankelijke jury zal dit al of niet toewijzen. 
De interne audits en schooljaarplannen blijven noodzakelijk om de kwaliteit van het 
onderwijs binnen Amstelwijs te bevorderen en te borgen.  

- Per 1 augustus moet een Professioneel Statuut op de school aanwezig zijn. 
https://www.aob.nl/professionalisering/lerarenregister/ Hierin staan afspraken over de 
professionele ruimte van leraren op het gebied van de inhoud van de lesstof, de 
middelen, de pedagogisch-didactische aanpak en het onderhouden van bekwaamheid. 
Dit zal worden meegenomen bij de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan waar de 
professionalisering van de leerkracht een aandachtspunt is. De (G)MR heeft hier geen 
actieve rol in.  

  Van secretaris:  
- Het budget van de GMR is verhoogd door wijziging in de loonkosten van de secretaris. 

Uit dit budget kunnen o.a. cursussen van de GMR (leden) betaald worden, alsmede de 
vervangingskosten die daar uit kunnen voortkomen. 

    Van directeur-bestuurder:  
- De visitatie van de PO Raad heeft plaatsgevonden. Er is met een kritische blik gekeken 

en gesproken met alle onderdelen van Amstelwijs. Het rapport met bevindingen is nog 
niet binnen. 
 

4. Concept Strategisch beleidsplan 2018 - 2021 
- In de laatste versie zijn slechts tekstuele wijzigingen aangebracht. Het visie document 

‘Wie zijn we en wat doen we? ’ wordt ook opgenomen in de schooljaarplannen. In het 
richtinggevende Strategisch beleidsplan 2018-2021 staat de verbondenheid van de 
scholen met Amstelwijs beschreven. 

- De populatie binnen de Amstelwijs scholen verandert. Vooral het aantal expats in 
Amstelveen stijgt. Daar zijn en worden maatregelen voor getroffen: Amity 
(International school Amsterdam) wordt geopend, er zijn plannen voor een 
internationale Geert Grote school in Ouderkerk en er zijn gesprekken met de 
Gemeente. Amstelwijs heeft een ontmoedigingsbeleid, maar er wordt gedacht over 
maatregelen zoals driejarige kleutergroepen, expats worden alleen toegelaten als 
ouders bewust voor Nederlands onderwijs hebben gekozen, nascholing Engels voor 
leerkrachten, de eindtoets voor 50 % in het Engels, een IGBO (internationaal 
georiënteerd basisonderwijs) afdeling die bekostigd wordt door het Rijk. Het is een 
landelijk probleem die ook regionaal aandacht krijgt en waarbij overheid en inspectie 
overleg hebben over het aanpassen van bestaande regels. 

- Het Masterplan lerarentekort komt in de volgende GMR aan de orde. Er zijn gesprekken 
over huisvestingsmogelijkheden voor LIO‘ers en doorstromers. 

 

5. Begroting 2018   Amstelwijs 
Via de mail hebben leden vragen gesteld over de ontwerp Begroting 2018. De directeur-
bestuurder heeft daarop uitgebreid geantwoord. Het dagelijks bestuur van de GMR heeft 
daarna een positief advies afgegeven.  
Nog enkele toevoegingen: 

- Passend onderwijs gelden: de bedragen van de Overheid worden beheerd door 
Amstelronde. De scholen ontvangen nu € 150 per leerling. Per 1 augustus 2018 zijn er 
twee aanpassingen: de verwijzingen naar het SBO hoeven niet meer door de scholen 
betaald te worden en de bijdrage aan het SBO is verdubbeld. Er is binnen de SBO 

https://www.aob.nl/professionalisering/lerarenregister/
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scholen goede opvang, waardoor er minder leerlingen naar het SO verwezen hoeven te 
worden. 

- Plusklassen: naast de ontwikkelingen binnen de scholen blijven de plusklassen bestaan, 
dit om hoogbegaafden de gelegenheid te bieden met gelijkgestemden om te gaan en 
op een andere manier te leren. Amstelronde onderzoekt de mogelijkheid om een 
plusklas voor mogelijke drop-outs/thuiszitters op te zetten. 

 

6. Gedrags- en omgangscode 
De PGMR heeft ingestemd met de gedrags- en omgangscode mits de tekst over App gebruik 
wordt aangepast: de App is geen formeel communicatiemiddel en leerkrachten zijn vrij al of 
niet deel te nemen aan een school/groeps WhatsApp. Een leerkracht heeft individueel geen 
contact met leerlingen op social media. De leerkracht is ook verantwoordelijk voor 
communicatie die zich buiten schooltijd op social media afspeelt. 
Het maken van duidelijke afspraken met leerlingen en ouders en gesprekken over social media 
kan veel misverstanden/onduidelijkheden voorkomen.  
 

7. Bestuurlijke kaders cao 
De leden hebben via de mail gereageerd op de bestuurlijke kaders en de voorgestelde 
wijzigingen daarop. Deze op- en aanmerkingen worden besproken: 

- de cao-po vermeldt dat de leerkracht maximaal 8 uur per dag ingeroosterd mag 
worden, niet dat hij 8 uur per dag aanwezig moet zijn. De directeur-bestuurder heeft, 
waar nodig, met directeuren gesproken over de uitvoering van de aanwezigheidsplicht. 

- het aantal roostervrije dagen is afhankelijk van het aantal uren dat de leerling les krijgt. 
Binnen de Amstelwijsscholen zijn daarin grote verschillen (van vier tot tien per jaar). 
Nog dit jaar worden de lestijden binnen Amstelwijs geïnventariseerd. 

- de opslagfactor van maximaal 45 % ligt vast in de cao-po. Binnen Amstelwijs is het plan 
om alle leerkrachten een minimale opslagfactor van 40 % te geven.  

- het taakbeleid zal ook binnen Amstelwijs bekeken worden. De winst op werkdruk is te 
halen in het anders organiseren van de overige taken of het aannemen van 
onderwijsassistenten (bv. uit het vervangingsfonds of de Rijkstegemoetkoming).  

- Een PGMR lid van een SBO school geeft aan dat aanwezigheidsplicht ook   werkdruk 
verlagend kan werken. 

De opmerkingen uit de vergadering worden meegenomen en de aangepaste versie komt in de 
volgende vergadering terug.  

 

8. Voortgangsrapportage III 
Naar aanleiding van de voortgangsrapportage zijn de volgende punten besproken: 

- Het leerlingaantal op de Amstelwijsscholen op 1 oktober 2017 is gestegen met 72 naar 
3260. Dit is te danken aan de inzet en de proactieve houding naar ouders van scholen 
die terugliepen in aantal en nu stabiel zijn. Ook was er minder uitstroom naar andere 
vormen van onderwijs. 

- De samenwerking met Edicta is goed bevallen. Het is van belang dat de ICT projecten op 
de scholen doorgaan en ook ondersteund blijven worden. Op de scholen zijn 
leerkrachten ICT coördinatoren, maar ICT problemen ontstaan vaak onder lestijd en die 
zijn dan niet onmiddellijk op te lossen.    

  
Zonder directeur-bestuurder 
  

9. Vacature lid Raad van Toezicht 
De advertentie is geplaatst in alle media. Op 2 februari vindt de brievenselectie plaats en op 7 
maart de sollicitatiegesprekken. In de GMR vergadering van 19 maart as. wordt de kandidaat 
voorgesteld aan de GMR en stemt de OGMR al of niet in met de voordracht.    

 

10. GMR Jaarverslag 2016- 2017 
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Het GMR jaarverslag 2016-2017 is vastgesteld en zal op de Amstelwijs website geplaatst 
worden.  

 

11. Cursus GMR 
Binnen de GMR is er geen deskundigheid over het onderwerp financiën. Om dit hiaat op te 
vullen gaan drie leden een cursus volgen. De secretaris gaat op zoek naar een basiscursus 
financiën waarbij de mogelijkheid aanwezig is om aan de hand van de Amstelwijs Begroting en 
financiële overzichten de benodigde kennis op te doen. Als iemand nog een andere idee voor 
een cursus heeft, dan graag doorgeven aan de secretaris. 
 

12. Rondvraag 
Een GMR lid vraag naar ervaringen met Cloudewise. Er is een Amstelwijs school die daar mee 
werkt en aangeeft dat het voor ouders in het begin lastig was, maar nu al drie jaar goed bevalt 
en veilig is. Het lid neemt contact op met de school voor nader informatie. 


