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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  24 - 06 - 2019 
 

                    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: Marja Klompmaker (P)  
Mio Mondo: Astrid Limmen (O), Marieke Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: 
Brenda Turnhout (O), Tatjana Schacht (P), Aukje Wilhelmus (P) De Pioniers: Ineke 
Bisschops (P) De Schakel: Nancy Optenkamp (O) Wending: Marike Dekker (P) 
Westwijzer: Peter Heida (P) Zwaluw: Ingrid van Blaaderen (P) 

 

Afwezig met bericht:  
Michiel de Ruyter: Jacqueline Perelaer (P), Francoise Oud (O) Westwijzer: Zhan Zhang 
(O) 
 

 Afwezig zonder bericht: 
                                    Jan Hekman: Maarten Scholten (O) Kindercampus King: Carolien Christiaanse (O) De 

Schakel: Nanda Bocxe (P) 
 

Vacature:  
Wending: oudergeleding Zwaluw: oudergeleding 

 
 

 

1. Opening 
Een personeelslid heeft interesse in lidmaatschap van de GMR en is als toehoorder aanwezig.  

 

2. Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
             GMR vergadering  15 – 04 – 2019 

 De concepten zijn goedgekeurd en het verslag is op de website geplaatst. 
 N.a.v. het verslag: de toelage genoemd in het beleidsstuk ’De vakspecialist bij Amstelwijs’ is 

alleen van toepassing bij L 11 specialisten in het SBO, niet in het regulier onderwijs. 
 

Actiepuntenlijst: 
Punt 231: reageren op het verslag blijft staan met aangepaste datum 
Punt 364: nieuwe vacatures zullen zo snel mogelijk worden ingevuld 
Punt 371: het functieboek zal in het najaar van 2019 worden geagendeerd en zal per 1 januari 
2020 van kracht worden 
Punt 376: wordt in de vergadering besproken 
Punt 376: het invullen van de vacature vicevoorzitter blijft staan. 
Punten 381 en 382: reglementen worden aangepast aan nieuw dagelijks bestuur en fusie SBO 
scholen 
Punt 384: uitnodigen plusklas blijft staan 
Punt 385: de vacature voorzitter GMR is uitgezet bij directies en MR en na het vinden van een 
kandidaat teruggedraaid. 

 

3. Mededelingen en post 
Van leden:  
- er zijn drie afmeldingen 
- er zullen 5 OGMR leden (waaronder voorzitter en vicevoorzitter) en 5 PGMR leden hun 

lidmaatschap beëindigen; er wordt naarstig gezocht naar vervanging. 



 GMR Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs 

 

 

2 

Van secretaris:  
- het document bestuurlijke kaders, behorend bij de vorige cao, is komen te vervallen. 

Daarvoor in de plaats maakt iedere Amstelwijs school een werkverdelingsplan 
waarin alle school organisatorische zaken (o.a. jaarplanning, taakbeleid, 
groepsindeling, functieomschrijvingen, opslagfactor, plaatsgebonden werken, etc.) 
omschreven zijn. De PMR moet met de inhoud instemmen. 

- het dagelijks bestuur van de GMR is uitgenodigd door de Rijksinspectie om, als 
onderdeel van de bestuurlijke inspectie van Amstelwijs, met hen in gesprek te gaan. 
Aangezien de voorzitter verhinderd was, hebben de vicevoorzitter en de secretaris 
de vragen van de inspectie beantwoord. Gesproken is over de onderwijskwaliteit 
binnen de Amstelwijsscholen, hun ‘plus’, de kansen die scholen krijgen en het 
eigenaarschap van de directies. Ook is gesproken over de manier waarop de 
bestuurder de onderwijskwaliteit monitort, de stijl van de bestuurder en de 
samenwerking van de GMR met de bestuurder en de Raad van Toezicht. Duidelijk is 
geworden dat onze zorgen over nieuwkomers, werkdruk en lerarentekort gedeeld 
worden op inspectieniveau.  

Van directeur-bestuurder:  
- geen mededelingen 
 

4.   Dagelijks bestuur GMR 
Een OGMR lid heeft zich bereid verklaard de functie van voorzitter van de GMR over te nemen 
en heeft het laatste vooroverleg met de directeur-bestuurder bijgewoond. De GMR stemt 
daarmee in en is blij met deze ervaren voorzitter. Er is nog geen nieuwe vicevoorzitter 
gevonden.  
De secretaris zal wegens pensioen geen PGMR lid meer zijn, maar als ambtelijk 
secretaris deze functie blijven vervullen. 
De GMR heeft besloten dat de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur van de GMR 
vormen. De reglementen zullen op deze wijziging worden aangepast.  
  

Met directeur-bestuurder 
 

5. Bestuursjaarverslag 2018 
o Het bestuursjaarverslag is aangevuld met een overzicht dat een mix is van een 

samenvatting en een infographic. Bedoeld als overzicht voor GMR en gemeenteraden. Via 
de directie wordt dit op de scholen verspreid en kan ook ter informatie aan het team 
worden aangeboden. 

o Het bestuursjaarverslag is geen publieksversie, maar komt wel op de Amstelwijs website. 
Het heeft de instemming van de Raad van Toezicht en de accountant. Het wordt 
aangeboden aan het Ministerie van Onderwijs en aan DUO (het uitvoeringsorgaan) moeten 
volgens vaste formats digitaal veel informatie worden ingelezen. Daar komen dan de cijfers 
uit voor de landelijke benchmark. 

o Het verslag is door de lay-out in de nieuwe Amstelwijs huisstijl erg overzichtelijk en prettig 
te lezen. Complimenten! 

o Het bedrag dat in 2018 ongepland is overgebleven heeft goede onderwijsbestemmingen 
gekregen. Enkele aanvragen (o.a. duurzaamheidsprojecten) passen beter in het reguliere 
schoolbudget, maar mocht dat aan het eind van het jaar niet toereikend zijn, dan kan de 
school dat bij de directeur-bestuurder aangeven. De gescheiden afvalinzameling zal z.s.m. 
starten op 6 scholen die als pilot dienen. 

o Door diverse gelden (werkdruk, Passend Onderwijs, knelpuntenbudget, prestatiebox) is de 
bekostiging voor nu toereikend. De subsidie voor de prestatiebox zal misschien stoppen in 
2020 en daarom moeten scholen voorzichtig zijn met het aanstellen van personeel uit deze 
geldbron. Daarvoor kan beter het werkdrukbudget gebruikt worden. 
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o De fusie tussen de beide SBO scholen is per 1 augustus 2019 een feit. De school heeft een 
nieuwe naam gekregen.  

o De tekst bij de tabel met de resultaten van de eindtoets doet uitspraken over drie/vier 
schooljaren, aangezien er altijd fluctuaties zijn. Meer duiding van de resultaten zal volgend 
jaar worden toegevoegd. Aandacht voor onderwijskwaliteit en duiding van de eindtoets 
staat, naast de andere resultaten, in alle schooljaarplannen van de scholen. Dat voldoet!  
 

6. Voortgangsrapportage I 
o Amsteltaal wordt steeds meer als een zelfstandige school gezien met een schooljaarplan en 

een directie. Deelname aan de GMR is al eerder in deze vergadering besproken. 
o De regeling voor de vakspecialist in het SBO moet nog verder uitgewerkt worden en zal dan 

in de MR van de school besproken worden. In het regulier onderwijs is de basistaak van de 
vakspecialist 40 uur; met de directie kan het gesprek worden aangegaan over de invulling 
van de overige taken. HBO+ niveau is geen opleidingseis, de directeur bepaalt (samen met 
een tweede directeur) of een leerkracht op HBO+ niveau functioneert.  

o In de volgende voortgangsrapportage wordt het inspectierapport opgenomen en zal de 
tabel met eindtoetsen aangevuld worden met de eindtoets 2019 en iets meer duiding.  

o Amstelwijs en Amstelland moeten op korte termijn op zoek naar een nieuwe locatie. Gezien 
de huidige huurprijzen in Amstelveen zal het inschikken worden. 
 

7. Geactualiseerde versie Strategisch Beleidsplan 
In deel A, de visie, is niets veranderd. In deel B, strategisch beleid, zijn de onderwerpen en 
voornemens hetzelfde gebleven, maar is de tekst aangepast aan de actualiteit. 
 

8. De interne begeleider bij Amstelwijs 
In dit beleidsstuk staan voornamelijk karakteristieken die op schoolniveau professioneel 
verder moeten worden ingevuld.  
Er is behoefte aan betere afbakening van de rol van IB ’er. Die is in dit stuk vastgelegd in de 
basistaken en de mogelijkheid om, met dit stuk in de hand, over andere (ook) interessante 
taken in gesprek te gaan met de directie. Afhankelijk van die taken kan de directie een deel 
van de Passend Onderwijsgelden gebruiken om extra uren uit te betalen. Op het SBO moet 
ook dit beleidsstuk verder uitgewerkt worden. 
De IB ‘ er wordt ook budgethouder. De directeur (in samenspraak met de MR) stelt vast hoe 
het budget Passend Onderwijs in hoofdlijnen wordt ingezet en een deel daarvan is handgeld 
voor  de IB ‘er om leerling onderzoeken te doen en materialen aan te schaffen. 
De basisformatie per leerling is standaard drie uur per week; de ‘zwaarte’ van de leerling 
populatie is in dit stuk niet meegenomen, maar daar zal over worden nagedacht.   
De IB ‘er staat in principe niet voor de klas tenzij zijn formatie groter is dan het aantal IB uren.  
Na de vakantie gaat het stuk naar het IB netwerk en daar zal het verder besproken worden. 
Pas dan zal het in de GMR ter stemming worden ingebracht.  
 

Zonder directeur-bestuurder 
 

9. Afscheid voorzitter, vicevoorzitter en leden 
De vergadering neemt afscheid van voorzitter, vicevoorzitter en meerdere leden en dankt hen 
voor hun inzet. Iedereen krijgt een attentie. 
 

10. Rondvraag 

 Een PGMR lid maakt deel uit van de ondernemingsplanraad van het samenwerkingsverband 
Amstelronde. 

 Een school heeft moeite met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en krijgt van de 
vergadering diverse suggesties: bellen en mailen, juiste timing, meertalige oproep, innen via 
Parro, betalingsregelingen, “schoolkassa”. 


