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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  07 - 10 - 2019 
 

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

 
Aanwezig: 

                  Voorzitter:  Thijs van Wetten (O) Piet Hein 
Secretaris:  Mieke Wenstedt 

 

Piet Hein: André de Jonge (P) Jan Hekman: Joyce Oosterbeek (P), Maarten Scholten (O) 
Kindercampus King: Carolien Christiaanse (O), Els Uijldert (P) Mio Mondo: Marieke 
Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: Aldo Rombach (O) De Pioniers: René Backx 
(O), Ineke Bisschops (P) De Bloeiwijzer: Marike Dekker (P), Micky van de Don (O) 
Westwijzer: Peter Heida (P) Zwaluw: Ingrid van Blaaderen (P) 

 

Afwezig met bericht:  
Mio Mondo: Astrid Limmen (O) Michiel de Ruyter: Francoise Oud (O)  
 

Afwezig zonder bericht: 
                                     

Vacature:  
Michiel de Ruyter: personeelsgeleding Montessorischool de Linde: 
personeelsgeleding Westwijzer: oudergeleding Zwaluw: oudergeleding 

 
 

 

1. Opening 
Er worden meerdere nieuwe leden welkom geheten.  
 

2. Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
             GMR vergadering  24 – 06 – 2019 

 De concepten zijn goedgekeurd en het verslag staat op de Amstelwijs website. 
Actiepuntenlijst: 
Punt 231: reageren op het verslag blijft staan met aangepaste datum 
Punt 364, 371, 384: invullen vacatures, functiehuis en plusklas blijven staan  

  Punt 376, 381 en 382: worden in de vergadering besproken 
 

3. Mededelingen en post 
Van leden:  
- er zijn twee afmeldingen 
Van secretaris:  
- er zijn nog 4 vacatures: twee oudergeleding en twee personeelsgeleding. 
Van voorzitter: 
- voorafgaand aan de vergadering is er een ontmoeting geweest van het dagelijks bestuur 

GMR en drie leden van de Raad van Toezicht (RvT). Daarbij zijn de volgende onderwerpen 
besproken:  

o de procedure voor het invullen van twee RvT vacatures (specialiteiten: onderwijs 
en financiën) in juli 2020: voorwaarde is dat de nieuw te benoemen leden 
woonachtig zijn in Amstelveen of Ouderkerk a/d Amstel en geen kinderen op 
Amstelwijsscholen hebben. Op 9 december wordt het profiel aan de GMR ter 
inzage en goedkeuring aangeboden en zal een GMR lid gevraagd worden zitting te 
nemen in de benoemingscommissie. 

o de maatregelen van Amstelwijs om het tekort aan leerkrachten/invallers op te 
vangen en/of te voorkomen; het Masterplan lerarentekort.  
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o de internationalisering van het Amstelveense onderwijs en de 
consequenties/maatregelen die daaruit voortvloeien. 

De uitvoering van de laatste twee aandachtspunten wordt door de GMR aan de hand van 
de Voortgangsrapportages nauwlettend gevolgd. Zo nodig worden initiatieven ontplooid. 

Van directeur-bestuurder:  
- geen mededelingen 

 

4. Statuut (G)MR en reglementen GMR   
Het Statuut MR en het reglement GMR zijn ongewijzigd goedgekeurd. Bij het huishoudelijk 
reglement is bij artikel 6, quorum en besluitvorming, besproken dat een GMR lid vervangen 
mag worden en stemrecht heeft, maar dat er niet bij schriftelijke volmacht gestemd mag 
worden. Het concept is op dit punt aangepast en daarmee goedgekeurd. 
Statuut en reglement zullen op de Amstelwijs website geplaatst worden. 
 

Met directeur-bestuurder 
 

5. Verslag vierjaarlijks inspectie onderzoek bestuur en scholen 
Het, nieuwe stijl, vierjaarlijks onderzoek van de Rijksinspectie is gericht op het bestuur en 
enkele scholen. De beoordeling van de verschillende onderdelen bij Amstelwijs is voldoende 
tot goed. Als een onderdeel in orde is volgt de beoordeling voldoende; de inspectie heeft ook 
de mogelijkheid om persoonlijk getinte waarderingen te geven en gaf de kwaliteitszorg binnen 
Amstelwijs een goed.  
Bij het onderdeel kwaliteitscultuur was de persoonlijke mening van de inspecteur dat 
Amstelwijs meer aandacht kan besteden aan de mate waarin schoolteams elkaar kennen. Er is 
al veel overleg in de vorm van netwerken: directie, intern begeleiders, ICT’ers, NT2 onderwijs 
en het jonge kind. Door het netwerk vakspecialisten kan nog meer inhoudelijke kennis aan 
elkaar worden doorgegeven.  
Aanbevelingen over financiële doelmatigheid worden door de directeur-bestuurder verwerkt 
en openbaar gemaakt d.m.v. het jaarverslag. De besteding van de gelden Passend onderwijs 
wordt door de directeuren bijgehouden en de inventarisatie daarvan wordt door de directeur-
bestuurder gedeeld met de inspectie en het samenwerkingsverband. 
De versterking van de positie van Amsteltaal als zelfstandige school is in volle gang. 
 

6. Bestuursjaarplan 2019 - 2020 
De directeur-bestuurder bespreekt d.m.v. een presentatie de bovenschoolse actiepunten 
2019 – 2020 van de vijf domeinen algemeen, onderwijs, personeel, financiën en huisvesting. 
- De aandacht van het stafbureau is dit jaar vooral gericht op het domein personeel, waar 

een nieuwe HR manager orde op zaken gaat stellen. Aangepakt worden de 
personeelsdossiers, het functieboek, de functieomschrijvingen volgens de cao-PO en de 
digitale administratie. De aandacht voor en voortgang van de actiepunten in alle andere 
domeinen loopt gewoon door. De scholen blijven verantwoordelijk voor onderwijs met 
hoge kwaliteit en de ‘plus’ wordt in de scholen doorontwikkeld. 

- Bij de interne audits en de nieuwe gesprekscyclus wordt de aandacht heel nadrukkelijk 
gelegd op waarderen, niet beoordelen maar stimuleren en inspireren. De suggestie wordt 
gedaan om een teamlid toe te voegen aan de interne auditteams. 

- De aanpassing van het onderwijs aan de internationalisering van de leerling populatie in 
Amstelveen is in volle gang. De IGBO is gestart, maar tweetalig onderwijs is (wettelijk) nog 
niet mogelijk.  

- In de dagelijks onderwijspraktijk aan NT2 leerlingen blijken de leerkrachten van de 
onderbouw de meeste druk te ervaren. Het idee om kinderen drie jaar in de onderbouw 
te houden wordt door de PGMR leden niet als probleemoplossend gezien. Als mogelijke 
oplossingen worden genoemd: een betere verdeling van leerlingen van buitenlandse 
afkomst over de Amstelveense scholen, ander woordenschatonderwijs, gebruik maken 
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van het knelpuntenbudget, homogene groepen 1 en 2, extra budget Rijk (LOWAN gelden), 
kleutergroepen Amsteltaal, gemeentelijke subsidies voor het jonge kind en meer gebruik 
maken van en bekendheid geven aan de ambulante taalondersteuners.  
Om een beter beeld te krijgen van de problematiek rond internationalisering van de 
leerlingenpopulatie zou een onderzoek onder leerkrachten gehouden kunnen worden 
en/of vragen over dit onderwerp kunnen worden opgenomen in de tweejaarlijks enquête.  

- Er wordt bekeken hoe de deskundigheid en kennis van de SBO school kan worden ingezet 
op de reguliere basisscholen en eventueel gecommercialiseerd kan worden.  

- Als actiepunt wordt de herziening van het masterplan lerarentekort genoemd. De GMR 
wil hier actief bij betrokken worden en zal over dit onderwerp een themavergadering 
houden. 

- GMR ouders geven aan dat de schoolgidsen van de school vooral gericht zijn op ouders 
van nieuwe leerlingen en dat er voor ouders die al langer aan school verbonden zijn, een 
ander platform zou moeten zijn. Zij willen graag meer actieve communicatie over het 
schoolbeleid en ontwikkelingen in de school. Het verzoek wordt gedaan dit in het directie-
overleg te bespreken. Deze behoefte kan ook worden voorgelegd aan de MR van de 
scholen. 

 
Zonder directeur-bestuurder 
 

7. Jaarverslag GMR 2018 – 2019 

Het concept jaarverslag GMR is ongewijzigd goedgekeurd en zal op de Amstelwijs website 
geplaatst worden.  
 

8. Vicevoorzitter GMR en werkgroep financiën 

- Er is binnen de vergadering niemand die de functie van vicevoorzitter wil vervullen. 
Afgesproken is dat de voorzitter, mocht hij niet aanwezig kunnen zijn bij een GMR 
vergadering, dat via de mail aan de leden zal doorgeven en dan maar hopen dat iemand 
bereid is hem als technisch voorzitter te vervangen. Aanwezigheid bij het vooroverleg is 
dan wenselijk.  

- Twee leden en de voorzitter zijn bereid gevonden de ontwerp Begroting 2020 voor te 
bereiden en in gesprek te gaan met de financial controller van Amstelwijs. Het ontwerp 
wordt besproken in het directie-overleg van 19 november en, na eventuele 
aanpassingen, zo spoedig mogelijk aan de leden van de werkgroep toegestuurd. In de 
week van 26 november kan dan het overleg met de financial controller plaatsvinden. 

 

9. Rondvraag    
- Op een Amstelwijsschool wordt een pilot gestart met gescheiden afvalinzameling. 
- De vraag of en hoe de schoonmaakkosten tijdens de tussenschoolse opvang zijn 

opgenomen in de ouderbijdrage TSO wordt op school nagevraagd door de leden. 
- De besteding van de werkdrukverlichtingsgelden behoeft instemming van de PMR 

leden. Het is aan de MR om hier vorm aan te geven. De secretaris zal bij de MR van de 
scholen navraag doen hoe de organisatie daarvan verloopt. 

. 
                                                                                      


