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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  03 - 02 - 2020 
 

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

 
Aanwezig: 

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

 

De Bloeiwijzer: Marike Dekker (P), Micky van de Don (O) Piet Hein: André de Jonge (P) 
Jan Hekman: Joyce Oosterbeek (P), Kindercampus King: Brian Tung (O), Els Uijldert (P) 
Mio Mondo: Marieke Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: Aldo Rombach (O) De 
Pioniers: René Backx (O), Ineke Bisschops (P) Michiel de Ruyter: Sandra Maars (P)  
 

Afwezig met bericht: 
Michiel de Ruyter: Francoise Oud (O) Westwijzer: Peter Heida (P) Zwaluw: Ingrid van 
Blaaderen (P) 

Afwezig zonder bericht: 
Jan Hekman: Maarten Scholten (O) Mio Mondo: Astrid Limmen (O) 

 
Vacature:  

Montessorischool de Linde: personeelsgeleding Westwijzer: oudergeleding Zwaluw: 
oudergeleding 

 
 

 

1. Opening 
Er wordt een nieuw personeelslid en twee vervangers van leden welkom geheten. 
 

2. Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst 
             GMR vergadering  09 – 12 – 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 en 389: invullen vacatures, functieboek, plusklas en onderzoek 
internationalisering blijven staan. 
Punten 385, 390 en 391: lerarentekort, functie bestuurskantoor en kandidaten RvT worden in 
de vergadering besproken. 
 

3. Mededelingen en post 
Van leden: 
- Drie leden hebben zich afgemeld; 
- Op een Amstelwijs school wordt een MR start cursus van de Vereniging Openbaar 

Onderwijs (VOO) georganiseerd op 24 februari van 19.30 – 22.00 uur.  Er zijn nog plaatsen 
vrij en de kosten worden gedeeld. Aanmelden z.s.m. bij P. Heida. 

Van secretaris:  
- De secretaris heeft een verzoek van de VOO ontvangen om een GMR vergadering te 

mogen bezoeken. Het doel van dit bezoek is om te achterhalen hoe de GMR-leden over 
hun werkzaamheden denken, tegen welke vragen zij aanlopen, wat er verbeterd zou 
kunnen/moeten worden en wat de VOO hierbij zou kunnen betekenen. Ook horen ze 
graag of er tips of suggesties zijn met betrekking tot hun medezeggenschapsaanbod. 
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De secretaris zal dit verzoek doorsturen aan de GMR leden en zij zullen z.s.m. aangeven of 
er belangstelling is om met de VOO in gesprek te gaan. Afhankelijk van deze reacties zal er 
al of geen actie worden ondernomen. 

Van directeur-bestuurder:  
- geen mededelingen 

 
Met directeur-bestuurder 
 

4.   Voortgangsrapportage III 

- Per 1 januari vallen de Amstelveens medewerkers onder het private arbeidsrecht. De 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aan alle Amstelwijs werknemers toegestuurd. 

- Duurzaamheid: het ophalen van gescheiden afval gebeurt nu, als pilot, op een 
Amstelwijsschool. Het is wenselijk voor heel Amstelveen, maar dat is nu nog niet mogelijk. 
Gescheiden afvalinzameling in de groepen is natuurlijk altijd mogelijk. 

- De vakspecialisten richten zich nu vooral op het elkaar weten te vinden en op inhoud. Mail- 
en adresgegevens worden uitgewisseld en er wordt geïnventariseerd wie waar mee bezig 
is. Er is, digitaal, een op een contact via Cloudwise. Er zijn goede ervaringen in de 
samenwerking met vakspecialisten van Amstelland (rekenen en gym). 

- Voor de opvang van nieuwkomers is er al veel geregeld, maar dat is nog niet vastgelegd in 
een overzichtelijk stuk. Een medewerker van Amsteltaal is bestuur ondersteuner 
internationalisering binnen Amstelveen. 

- De nascholing ‘Interculturele communicatie’, verzorgd door het Tropeninstituut, wordt als 
zeer waardevol ervaren en zou op alle scholen gegeven moeten worden.  

- Er vinden dit jaar geen interne audits plaats. De vergadering vindt dit jammer en wijst erop 
dat bepaalde scholen nu al enige jaren niet bezocht zijn. Volgens de directeur-bestuurder 
wordt de kwaliteit op de scholen hierdoor niet ondermijnd; de helft van de scholen is vorig 
schooljaar bezocht door de Rijksinspectie en in orde bevonden.  
De stap van (ruim) voldoende naar goed is moeilijk. De oude vorm van auditeren voldeed 
niet en het auditteam krijgt nu nascholing om op een waarderende audits af te leggen, 
waarbij anders wordt gekeken en andere vragen worden gesteld. Het streven is dat alle 
scholen en functies vertegenwoordigd zijn in het auditteam. 
Bij het rooster voor komend schooljaar wordt er rekening mee gehouden welke scholen 
het langst geleden bezocht zijn door een auditteam. 

 

5.   Stand van zaken functieboek 
 Opleider in school: 

Er zijn drie functies te onderscheiden: 
- Coach/coördinator belast met studentenbegeleiding en externe contacten (schaal 

11) 
- Opleider in school die zich richt op filosofie en beleidsmatige taken (schaal 11) 
- De uitvoerende opleider in de scholen (schaal 10) 

Onderwijsassistent: 
 Volgens de CAO zijn onderwijsassistenten te verdelen in drie mogelijke schalen (4,5 en 6) 

Voor de duidelijkheid worden bij Amstelwijs alle onderwijsassistenten ingeschaald in 
schaal 5, waarbij er wel op gelet moet worden of ze dan ook aan alle eisen van de 
bijbehorende functie omschrijving voldoen. 

 Lerarenondersteuner: 
 Een functie tussen onderwijsassistent en leerkracht in, die bezoldigd wordt in schaal 7. 

 Functie bouwwerk: 
De nieuwe Cao PO 2019 – 2020 (officieel ondertekend door de sociale partners op 10 
januari 2020) zorgt voor behoorlijk ingrijpende wijzigingen in het functiebouwwerk van 
het Primair Onderwijs. Vrijwel alle normfuncties zijn verdwenen, er zijn nieuwe 
voorbeeldfunctie beschrijvingen opgesteld en er zijn nieuwe functies toegevoegd. 
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Voorheen stond per functie vast welk salaris daar bij hoorde (bv: adm. medewerker = 
schaal 4, directeur school <400 leerlingen = schaal DC). Dit wordt een normfunctie 
genoemd. Nu wordt er beter gekeken naar wat de functie in de praktijk werkelijk inhoudt 
en deze op basis van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ingeschaald. 
Amstelwijs hanteert op de scholen voornamelijk voorbeeldfuncties en op het 
bestuurskantoor voornamelijk eigen functies. 

Zij instromers: 
Na een geschiktheidsassesment werken ze een paar maanden als onderwijsassistent, 
daarna gaan ze als onbevoegd leerkracht aan het werk. Na 2 jaar opleiding worden ze 
ingeschaald als leerkracht, waarbij het eerder verdiende salaris doorslaggevend is. 

Interne begeleiders: 
De inschaling van intern begeleiders is nog een bespreekpunt. Volgens de 
voorbeeldbeschrijving past inschaling in schaal 10, want schaal 11 is alleen voor een 
bovenschoolse interne begeleider en alleen bedoeld voor leerkrachten. 

Directies: 
  De schoolgrootte is niet langer bepalend voor de inschaling van een directeur. Door de 

nieuwe functiebeschrijvingen zouden de directeuren in salaris achteruit gaan. Amstelwijs 
wil directies inschalen in D12-13 en zoekt naar een manier om dit goed onderbouwd en 
volgens wet- en regelgeving te kunnen doen. 

 De adjunct directeuren zijn ingeschaald als leerkracht, waarbij wordt gekeken naar de 
zwaarte van zijn verantwoordelijkheden. 

Toelage 57+ leerkrachten: 
 Als de hoogste trede in een schaal bereikt is, is dat definitief en er is geen toelage meer 

voor 57+ leerkrachten. 
 

6.   Interne begeleider bij Amstelwijs 
 In de aangeboden versie is zijn de competenties toegevoegd. De directie kan vanuit de 

gelden Passend Onderwijs extra uren aan de interne begeleider toekennen als de leerling 
populatie dat vereist. 

 De PGMR stemt in met dit beleidsstuk en de OGMR geeft een positief advies. 
  

7.   Aanpak lerarentekort 
  De directeuren hebben hun ideeën om het lerarentekort op te lossen en de werkdruk te 

verlagen gedeeld met de GMR leden. 
  De GMR leden voegen de volgende ideeën toe:  

o Een bindingstoelage voor oudere werknemers; 
o Gefaciliteerde sportmogelijkheden voor leerkrachten op de eigen locatie; 
o Roostervrije dagen voor leerlingen om oudergesprekken te houden (kan op 

schoolniveau gerealiseerd worden); 
o Een bedrijf een klas laten adopteren en dan iets doen met de leerlingen; 
o Een bonus voor ‘niet ziek zijn’; 
o Mogelijkheden voor 4/5 Voortgezet Onderwijs leerlingen om een ochtend mee te 

werken; 
o Uitbreiding van de participatiewet; 
o Leerlingen met extra zorgbehoefte een deel van de dag uit de groep in een aparte klas 

(kan al vanuit Passend Onderwijs gelden); 
o Huisvesting voor onderwijzend personeel. Vanuit de gemeente zijn er drie acties waar 

op dit gebied aan gewerkt wordt: afspraken met woningbouwverenigingen  om 
verplicht toe te wijzen aan bepaalde sectoren (onderwijs, zorg, politie), bij nieuwbouw 
huur en koop in bepaalde categorieën en een nieuw project met 325 appartementen 
voor de publieke sector. 

Alle ideeën worden verzameld en uitgewerkt in het masterplan ‘Lerarentekort en 
werkdruk’. 
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Zonder directeur-bestuurder 
 

8.  Raad van Toezicht (RvT) 
- Er zijn 29 reacties op de vacatures voor de RvT, ook uit Amstelveen en/of Ouderkerk aan 

de Amstel. De benoemingsadviescommissie hoopt dat op 16 maart, de volgende GMR 
vergadering, de beoogd kandidaat op voordracht van de OGMR, de vergadering zal 
bezoeken. 

- Het voorstel tot herbenoeming van mevr. Meulman (lid RvT op voordracht van de OGMR) 
krijgt de instemming van de OGMR. 

- De RvT bezoekt op 16 maart de GMR. De leden willen dan graag de volgende 
onderwerpen met hen bespreken: 

 Het lerarentekort: wat zijn hun ideeën; 

 De werkdruk in de scholen: wat “moet” er allemaal (vooral administratief); 

 De inhoudelijke begeleiding van de zij instromers waar wisselende ervaringen 

mee zijn; 

 Wat betreft het functieboek en HR: de salarisschaal indeling, n.a.v. 

functieomschrijvingen en de daadwerkelijke uitvoering van taken (zoals 

onderwijsassistenten die regelmatig zelfstandig een groep draaien); 

 Hun zicht op het daadwerkelijke ziekteverzuim in de scholen; 

 Hun ervaringen op de scholen en dan met name de invulling van ‘de plus’. 
 

9. Rondvraag 
De betrokkenheid van ouders is beperkt tot een kleine groep. Er worden veel activiteiten 
georganiseerd om meer ouders in de school te krijgen: koffiebijeenkomsten, projecten, 
informatiemomenten, open podia, internationale middagen, etc. Vooral activiteiten waarbij 
de leerlingen de hoofdrol spelen, trekt ouders.                                                                                                         


