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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs  

                    Datum bespreking:  22- 06 - 2020 
 

                    Opgesteld door: Mieke Wenstedt  
                    Plaats bespreking: Noorddamcentrum, Amstelveen 

 
Aanwezig: 

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

 

De Bloeiwijzer: Marike Dekker (P), Piet Hein: André de Jonge (P) Jan Hekman: Joyce 
Oosterbeek (P), Kindercampus King: Els Uijldert (P) Mio Mondo: Astrid Limmen (O), 
Marieke Tetteroo (P) Montessorischool de Linde: Heleen Hayes (P), Aldo Rombach (O) 
De Pioniers: René Backx (O), Ineke Bisschops (P) Michiel de Ruyter: Sandra Maars (P), 
Francoise Oud (O) Westwijzer: Peter Heida (P), Auke Klijnsma (O) Zwaluw: Ingrid van 
Blaaderen (P) 
 

Afwezig met bericht: 
         Kindercampus King: Brian Tung (O) 
Afwezig zonder bericht: 

De Bloeiwijzer: Micky van de Don (O) Jan Hekman: Maarten Scholten (O) 
 
Vacature:  
         Zwaluw: oudergeleding 

 
 
 

 

 

1. Opening 
Welkom aan de leden voor deze fysieke vergadering in de aangepaste locatie.  
 

2. Kennismaken nieuw lid RvT 
Mevrouw Van Keer bedankt de OGMR voor haar voordracht. Zij zal m.i.v.  10 juli 2020 deel 
uitmaken van de RvT van Amstelwijs.  
Zij stelt zich voor aan de leden. Haar expertise ligt vooral in het hoger onderwijs als 
onderwijsadviseur, kwaliteitsbewaking en inzet van middelen; daarnaast heeft zij ervaring als 
toezichthouder in het primair onderwijs. Zij waardeert in het basisonderwijs de grote 
diversiteit van leerlingen en de liefdevolle uitstraling van leerkrachten naar leerlingen toe. 
Zij ziet binnen Amstelwijs een uitdaging in de diversiteit op vele gebieden op de scholen en 
hecht veel waarde aan het proeven van de sfeer door het bezoeken van de scholen. Zij neemt 
zitting in de commissie onderwijs en kwaliteit. 
Als aandachtspunt geeft de vergadering haar mee de grote aantallen NT2 leerlingen op de 
scholen en de daaruit volgende invloed op de dagelijkse praktijk en de werkdruk. Ook het 
lerarentekort, de inzet van zij instromers en onbevoegde leerkrachten en het aantrekkelijke 
maken van het basisonderwijs is een continu aandachtspunt.  

 

3. Verslag, besluitenlijst en voortgang actiepuntenlijst GMR vergadering  03 – 02 – 2020 
Het verslag van de GMR vergadering van 03-02-2020 is goedgekeurd en te vinden op de  
Amstelwijs  website.  
De besluitenlijst is aangevuld met de instemming via de mail met de voordracht van een lid 
van de RvT en met het bestuursformatieplan 2020-2021 (met dank aan de werkgroep). 
 
Actiepuntenlijst: 
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Punt 231: reageren op de notulen blijft staan met een aangepaste datum; 
Punt 364: er staat nog een OGMR vacature langdurig open. De vergadering wil hier niet te 
licht over denken en de situatie op de school wordt door de leerkracht toegelicht; 
Punt 371: het beleid rond het functieboek moet per 1 november vastgesteld zijn en twee 
leden van de GMR vormen een werkgroep om dit onderwerp voor te bereiden; 
Punten 384 en 389: bezoek leerkracht  plusklas en onderzoek internationalisering worden 
doorgeschoven naar volgend schooljaar; 
Punt 392 en 393: MR start en reactie naar VOO zijn afgehandeld. 
 

4.  Mededelingen en post 
               Van leden:  

o één bericht van verhindering  
 Van secretaris:  

o de heer Van den Heuvel (benoemd op voordracht van de RvT, gespecialiseerd in 

financiën ) zal per 10 juli deel uitmaken van de RvT van Amstelwijs en komt zich 

voorstellen in de GMR vergadering van 21 september as.  

o op 21 september wordt het bestuursjaarplan 2020-2021 besproken en op 19 

oktober het functieboek 

               Van directeur-bestuurder: 
o geen mededelingen 

 
Met directeur-bestuurder 
 

De directeur-bestuurder bedankt de onderwijs teams die hard gewerkt hebben om, op tijd, 
onderwijs op afstand en noodopvang te regelen. Ook bedankt hij de ouders (de hulp van thuis), 
die aan het succes hebben bijgedragen waardoor de voortgang van het onderwijs doorgang 
heeft kunnen vinden. 

   
5.  Bestuursjaarverslag 2019                                              

Algemeen: 
- Eindtoets: de onderwijskwaliteit is meer dan de eindtoets, maar die toets is wel een 

maat voor de Rijksinspectie. Alle scholen scoren al 2 jaar boven de ondergrens; 
- Het leerlingenaantal is stabiel rond de 3300 leerlingen; 
- Ziekteverzuim is licht gestegen naar 3,25 %. De landelijke cijfers over 2018 in het primair 

onderwijs liggen op 5,9 %; 
- Inspectierapport: de kwaliteitszorg is goed (eigen mening inspectie), 50 % van de 

indicatoren op de bezochte scholen scoren goed. Het advies was om meer aandacht te 
besteden aan het leren van elkaar. 

Financieel: 
- Een positief resultaat door extra betaling van het Rijk (€ 750.000) in december 2019. Dat 

bedrag is in 2020 besteed aan een eenmalige uitkering aan het personeel en de 
aanstelling van een vierde opleider in school. In 2021 ontstaat er daardoor een tekort! 

- Een afwijking in de begroting werd veroorzaakt door meer nieuwkomers (meer geld 
binnen door leerlingen, meer geld uitgeven voor personeel) en de kosten van het 
nieuwe bestuurskantoor dat onverwacht snel betrokken werd; 

- Om meer duidelijkheid te geven over de besteding van de middelen zijn overzichten  
toegevoegd, die ook terug te vinden zijn in de begroting. Daaruit blijkt dat 3,9 % van de 
middelen gebruikt wordt voor het bestuurskantoor en 3.9 % voor groot onderhoud. De 
rest gaat naar de scholen (passend onderwijs, werkdrukgelden ,leermiddelen, etc.)  De 
MR van de school heeft instemmingsrecht over de invulling van deze bedragen; 

- De bovenschoolse kosten worden gezamenlijk opgebracht, maar de verdeling kan per 
school verschillen; 
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- Strategisch beleidsplan en projecten geeft de bestuurder de mogelijkheid om een goed 
project van een school te financieren; 

- De PO Raad komt wat betreft de allocatie van middelen met een nieuw format, 
waardoor een duidelijke vergelijking met andere schoolbesturen mogelijk wordt. 

- De kengetallen zijn signaalwaarden en die blijven binnen de normen; 
- Het ziekteverzuim is licht gestegen. Volgens de directeur-bestuurder komt dat niet door 

de werkdruk, maar beïnvloeden vooral langdurige ziektegevallen de cijfers. 
 

6.  Voortgangsrapportage I 
Voortgangsrapportage A 
- De training waarderende gesprekken (hoe ben je zelf als mens en hoe kun je de 

medewerker waarderen als mens en hem/haar beter laten worden) voor (adjunct) 
directeuren is opgeschort. Deze training werd als zeer waardevol ervaren. Een 
bijkomend voordeel was dat de directeuren als groep sterker werden; 

- Het vaststellen van nieuw beleid rondom de gesprekscyclus is opgeschort. Wel is in de 
praktijk al sprake van een andere gespreksvorm; per directie kan de aanpak verschillen. 
Eenmaal per jaar moet er een formeel gesprek over het werk plaatsvinden, maar 
mochten werknemers dit onvoldoende vinden, dan moeten ze dat aangeven; 

- Er zijn geen interne audits uitgevoerd en de training van het auditteam is opgeschort. 
De interne audits zijn een kwaliteit instrument, leren van elkaar, en zullen na de 
vakantie, gecombineerd met de training, weer plaatsvinden; 

- Het proces nieuw functieboek is opgeschort; 
- Bezoeken aan scholen en MR en de kwaliteitsdialogen zijn gestaakt. De directeur-

bestuurder is wel op de scholen geweest om te informeren/ondersteunen in coronatijd; 
- Er zijn financiële tegenvallers ontstaan: het bewuste tekort (€ 750.000) van 2019 (zie 

boven), € 250.000 extra incidentele uitkering leerkrachten, coronakosten (extra 
schoonmaak, terugbetalen TSO gelden aan ouders). De gemeente compenseert de 
doorlopende kosten die door de coronacrisis zijn ontstaan; 

- De Zwaluw heeft geen Brin nummer en is volgens het Ministerie geen zelfstandige 
school (stichtingsnorm wordt niet gehaald). Aangezien de bekostiging door het Rijk is 
toegenomen en de gemeente maar tot een maximaal bedrag subsidie geeft, ontstaat er 
een onvoorzien  ‘gat’ van € 20.000. Amstelwijs is hierover met de gemeente in gesprek. 
De school voorziet in een buurtfunctie en door de kleine groepen is er ook sprake van 
passend onderwijs voor uitvallers van andere scholen. De kinderopvang voor de Zwaluw 
krijgt minder geld en kan nog wel buitenschoolse opvang bieden, maar heeft geen 
babygroep meer;  

- Het ziekteverzuim is tijdelijk gestegen naar 6 %, maar inmiddels weer gedaald naar 
4,5%. Er is veel gebruik gemaakt van begeleiding/advies door FIT verzuimbeheer. De 
arbo arts zal tot 1 oktober 2020 in dienst blijven van Amstelwijs en Amstelland; 

- De bouw van extra lokalen aan een school wordt door een constructiefout later 
opgeleverd dan gepland; 

- De samenwerking met Kinderrijk staat onder druk. De verandering in visie van gepast 
aanbod per locatie naar één visie voor alle locaties past niet bij de eigenheid van de 
Amstelwijsscholen. De communicatie van directie Kinderrijk naar de eigen locatieleiders 
en andere instanties verloopt moeizaam. De samenwerking tussen schooldirectie en 
Kinderrijk locatiemanager en medewerkers verloopt meestal zonder problemen.  
Samen met Amstelland is besloten om alle contracten met Kinderrijk per einddatum op 
te zeggen, tenzij de flexibiliteit bij Kinderrijk terug komt. Dat zal per locatie bekeken 
worden. Er zijn al contacten gelegd met andere instanties die kinderopvang verzorgen 
of Amstelwijs richt zelf een stichting op, waarbij Kinderrijk personeel overgenomen kan 
worden. 

Voortgangsrapportage B 
-  Er zijn schoonmaakbedrijven in de regio gevonden die kwaliteit leveren en er vindt 

geen Europese aanbesteding plaats; 
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-  In het integraal huisvestingsplan van de gemeente Amstelveen wordt opgenomen dat 
er een openbare school in Westwijs-Zuid wordt gepland. Amstelwijs zal een aanvraag 
hiervoor indienen; 

-  Er is ruimte om over enkele jaren een school te stichten in de Nieuwe Kern van Ouder-
Amstel; 

-  De groei van de twee Amstelwijs scholen lijkt door te zetten. Verplaatsen van een 
school is niet wenselijk en herontwikkeling van de wijk door de gemeente zet niet 
voort; 

-  Er is een vierde opleider in school en een nieuwe stafbeleidsmedewerker onderwijs & 
kwaliteit benoemd; 

-  Amstelwijs is meer op de kaart gezet als werkgever (advertentieruimte Google, video’s, 
digitale banenmarkt); 

-  Er zijn 13 LIO‘ers aangetrokken; 
-  Meerdere zij-instromers zijn op kwaliteit geselecteerd en komen voor een half jaar 

boven op de formatie als onderwijsassistent; daarna kunnen ze als zelfstandige 
leerkracht aan het werk. Deze zij-instromers worden door Amstelwijs benaderd als 
groep en zijn daardoor op alle scholen inzetbaar. De LIO’ers zijn dit jaar nog verbonden 
aan een bepaalde school. 

-  Er zijn nog 3 vacatures voor onderwijzend personeel. 
-  Er zijn concrete plannen over betaalbaar wonen voor starters in de publieke sector. 
-  Er is tevredenheid over onderwijs op afstand. Bij de gemiddelde scores van CITO-LVS 

scores is geen terugval te zien, wel bij individuele leerlingen. Anderstalige leerlingen 
hebben maanden geen Nederlands gesproken. 
Genoemde positieve ervaringen: kind heeft meer geleerd en vond het fijn, de 
combinatie fysiek en thuis onderwijs bv. Snappet, het ICT gebruik, software methodes 
zijn aangepast voor thuisgebruik, zijn efficiënter, de eigen dagindeling/echt 
eigenaarschap! Iedere school geeft zijn eigen invulling aan het vaak tegenstrijdige 
onderwijsprotocol en gebruikt daarbij zijn gezond verstand. 

-  Op 25 augustus is er een corona evaluatie dag en ook de PO Raad zal evalueren. 
Uiteraard is ook evaluatie op  schoolniveau wenselijk.  

-  De gemeente heeft de leerlingen goed in beeld gehad. Het aantal meldingen van 
huiselijk geweld is afgenomen. 

-  Wat betreft internationalisering zijn door de Ambulante Taal Ondersteuners (ATO’s) 
grote stappen gezet, maar er is niets schriftelijk vastgelegd. Een enquête zou kunnen 
aantonen wat de inzet van de ATO’s oplevert. Een specialist op elke school zou ook 
mogelijk zijn. De verschillen op de scholen zal volgend schooljaar onderzocht worden. 
 

Zonder directeur-bestuurder 
 

7.   Rondvraag 
Is de pilot met gescheiden afvalinzameling op enkele scholen afgerond, wordt dat geëvalueerd 
en wat zijn de vervolgstappen?  Dit zal nagevraagd worden. 
 

8.   Afscheid leden 
Twee GMR leden nemen afscheid en alle leden worden bedankt voor hun inzet tijdens dit 
bijzondere schooljaar. 
 
 
Afsluiting met een hapje en een drankje 
 


