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Bijlage B1b 

Verslag GMR- vergadering Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 2 februari 2020  

Aanwezig 
Saskia Boissevain     Anne Frankschool (P) (voorzitter)                                       
Stefan Roskam                                                 Theo Thijssen (P)   
Dirk van den Berg                                            1e montessorischool de Wielewaal                                                                                                                                                                                 
Sander Boerman     O.B.S. de Burght (O)                                                                                         
Chantal Koeman                                              De Witte Olifant (P)                                                                                      
Jeroen Jonker                                                   Boekmanschool (O)                                                                         
Klaartje Bergisch                                              Nicolaas Maesschool (P)                                                                                          
Eline Baaten                                                      Olympiaschool (O)                                                                                   
Sjors van der Zee                                             15e Montessori (O)                                                                                           
Cindy Maliekhadien                                        Kleine Nicolaas (O)                                                                                                                                                                                      
Stephanie Blijerveld                                        14e Montessorischool (O)                                                                                                
Emilie Rietman                                                 Oscar Carré (P)                                                                                                                          
Jurgen Retra                                                     BOE (O)                                                                                                                    
Ruby Veerhuis                                                  3e Daltonschool (P)                                                                                                       
Jochem van Apeldoorn                                   Kleine Reus (P)                                                                                     
Maarten Blomme                                             Dongeschool (O)                                                                                     
Sharon Streefland                                             Notenkraker (P)             
Kylie Martin                                                       De Springstok (O)      
Dina Ensel                                                           Kindercampus Zuidas (O)     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Afwezig met bericht 
Floor Pessers/Nathaly Evertsz                        De Scholekster (O)          
Sengul Yagmur                                                   Merkelbachschool (O) 
Geraldine de Joncheere                                  2e Daltonschool Pieter Bakkum (P)    
                                                                                                                   
Afwezig zonder bericht 
 
Aanwezige bestuursleden 
Herbert de Bruijne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Taco Stroo             
Jona Isaac     
 
Betty Heimans- Polk (RvT) 
Saskia Nijs (RvT)    
                                                                                                                                                      
Verslag 
Roos van Odijk 
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Punt Onderwerp 
1  
 

Opening en vaststellen agenda                                                                                                                                                 
De voorzitter, Saskia Boissevain, heet een ieder welkom. Ook deze vergadering vindt plaats via 
Google Meet in verband met de Corona maatregelen.  
 
Sander Boerman is vanavond, namens de Burght, aanwezig in plaats van Karine Luinge.  
 
Saskia Boissevain geeft aan dat er contact is met verschillende andere onderwijsbesturen in 
Amsterdam. Er vind uitwisseling plaats met het doel om van elkaar te leren over 
medezeggenschap.  
 

2. Vaststellen notulen 8 december 2020   
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De Notulen zijn hierbij vastgesteld. 
 

3. GMR mededelingen  
a. Terugblik cursus medezeggenschap 
Ongeveer 15 ouders en personeelsleden namen deel aan deze cursus. Eline Baaten gaf aan dat het 
een nuttige cursus was. 
 
b. Stand van zake GMR- conferentie 
De conferentie van 16 februari is gecanceld. Er is besloten om de conferentie uit te stellen omdat 
er bij een digitale conferentie minder of geen plaats is voor uitwisseling. De commissie wil kijken 
of er iets georganiseerd kan worden in juni als afsluiting van het schooljaar ofwel in september om 
het nieuwe schooljaar in te luiden. 
 
c. Bijeenkomst TSO- commissie 
De commissie kreeg de gelegenheid om opmerkingen te geven over de vernieuwde TSO- notitie.  
Ze geven aan dat alle verbeterpunten die tijdens de bijeenkomst zijn doorgegeven naar 
tevredenheid verwerkt zijn in de vernieuwde notitie. Tijdens de vergadering van 30 maart zal de 
TSO- notitie ter instemming voorgelegd worden aan de GMR.  
 
d. Bespreking Financieel Beleidsplan 2021/2025 
De financiële commissie is samengekomen met de controller Martijn Stormmesand om het 
Financieel Beleidsplan 2021/2025 te bespreken en vragen te stellen. 
De commissie geeft een korte inhoudelijke toelichting op het beleidsplan en raadt de andere 
GMR- leden aan het document te lezen. Het is een nuttig en leerzaam stuk. 
De commissie geeft aan dat de meerjarenbegroting een positief, solide beeld laat zien voor de 
komende jaren. De commissie geeft een positief stemadvies aan de GMR.  
 
e. Bijeenkomst PGMR commissie 
De PGMR commissie geeft een korte toelichting op de besproken punten tijdens de bijeenkomst 
met Jona Isaac (beleidsadviseur P&O). 

o Het functiehuis: evaluatie functiegesprekken en routing komende maanden 
o Cafetariamodel: stand van zake 
o Nieuwe bestuurder(s): stand van zake 
o Staat van het Onderwijs: rapport OOadA 
 

4.  Overleg met het College van Bestuur  
a. Betty Heimans-Polk (RvT) licht de procedure opvolging Herbert de Bruijne toe 
Betty Heimans- Polk geeft aan dat De RvT het recruitement bureau Wesseloo heeft aangenomen 
om de functie van Voorzitter van het CvB te vervullen. Directeuren, medewerkers 
bestuurskantoor en GMR (Jurgen Retra en Saskia Boissevain) zijn betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de profielschets. De vacature zal dit weekend in verschillende kranten 
geplaatst worden.                                                                                                                                                        
Op zijn vroegst zal een nieuwe bestuurder aan het begin van het nieuwe schooljaar  aantreden. In 
de tussentijd zal Jan Hus als interim- bestuurder waarnemen. Hij is iemand met veel ervaring als 
bestuurder en adviseur in de Amsterdamse onderwijswereld.  
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b. Betty Heimans- Polk (RvT) licht de samenstelling van de RvT toe: 3 nieuwe RvT- leden 
Betty Heimans- Polk meldt dat veel deskundige kandidaten hebben gereageerd op de vacature 
voor twee nieuwe RvT-leden. Tijdens de vorige vergadering heeft de GMR ingestemd met de 
benoeming van twee nieuwe RvT- leden, Harry Bemelmans en Malika El Mhassani 
Wouter van Alderwegen heeft afscheid genomen van de RvT wegens privé redenen waardoor er 
onverwachts nog een nieuw lid gezocht werd. Twee kandidaten waren, naar aanleiding van de 
sollicitatieprocedure voor de twee nieuwe RvT- leden, in portefeuille geplaatst. Bart Bruyns was 
één van deze twee kandidaten. Hij is voorgedragen als nieuw RvT-lid. De GMR- leden hebben in de 
stukken zijn motivatie en CV kunnen lezen.  
 
De GMR- leden stemmen in met de benoeming van Bart Bruyns als RvT- lid.  
 
c. Rapportage Staat van het Onderwijs/leergroei 
Selma Janssen geeft een korte presentatie over de rapportage en licht de belangrijkste conclusies 
toe. In december heeft de GMR het algemene rapport over de staat van het onderwijs in 
Amsterdam ontvangen. De huidige rapportage gaat specifiek over OOadA en met name over de 
leergroei. De meerwaarde van dit rapport is dat het de vergelijking maakt met andere 
vergelijkbare scholen in Amsterdam.  
 
Vraag vanuit de GMR: 
Welke getallen in het rapport zijn verontrustend en is er zicht op de kwetsbare kinderen?  
Selma Janssen antwoordt dat de getallen van de scholen die onder de gemiddelde leergroeilijn 
zitten zorgelijk zijn. Het is belangrijk om op schoolniveau te kijken waar dit aan ligt en ook hoe de 
situatie nu is. 
Daarnaast heb je de gegevens op schoolniveau nodig om in te zoomen op kwetsbare kinderen. Er 
ontbreekt een gedeelte van de gegevens, namelijk van de kinderen bij wie de toetsen niet zijn 
afgenomen. Dit zouden wellicht ook de kwetsbare kinderen zijn.  
 
 
d. Financieel Beleidsplan 2021/2025 
 
De GMR- leden stemmen in met het Financieel Beleidsplan 2021/2025. 
 
e. Scan ICT- vaardigheden personeel 
Wiebe Terpstra, bovenschools ICT- coördinator, geeft een presentatie over de scan ICT- 
vaardigheden van het OOadA personeel. De uitgebreide versie van de presentatie (inclusief 
grafieken) zal per mail gedeeld worden met de GMR- leden. Er komt binnenkort ook, per school, 
een rapportage op schoolniveau.  
 
f. Functiehuis routings 
Jona Isaac, adviseur P&O, geeft aan dat het tweede deel van het functiehuis met name gaat over 
de onderwijs functies (OP). Er zal getracht worden om meer ruimte te creëren voor de PGMR om 
tijdens het proces mee te kijken. Het streven is om rond de zomer het proces af te ronden. 
Voorstel plan van aanpak over de routing wordt ook geagendeerd bij de GMR.  
 
Het contact over dit onderwerp zal blijven verlopen met Jona Isaac.  
 
Graag iedereen bij de MR alvast aangeven dat alle scholen de mogelijkheid krijgen om mee te 
kijken bij de totstandkoming van het Functiehuis OP.  
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g. Stand van zake Corona: Kernprocedure, toetsing en vaccinatie onderwijspersoneel 
Herbert de Bruijne meldt dat het kabinet heeft aangegeven dat de basisscholen vanaf 8 februari 
heropend zullen worden.  
De meeste OOadA scholen zullen vanaf komende maandag opengaan. Er ligt op dit moment nog 
geen uitgewerkt protocol vanuit het ministerie waarin alle nieuwe maatregelen uitgewerkt zijn, 
zoals regels bij een besmetting in de klas. Morgen zullen de onderwijsbesturen weer gezamenlijk 
overleggen. Ook zal er een extra DO plaatsvinden. Hier zal o.a. gesproken over wat er extern 
gecommuniceerd kan worden naar ouders.  
  

5. Rondvraag en informele uitwisseling 

6. Actiepunten 
• De GMR- leden ontvangen de uitgebreide resultaten van de scan ICT- vaardigheden 

personeel OOadA.  
• De GMR- leden maken de MR’en er vast op attent dat alle scholen betrokken zullen 

worden bij de totstandkoming van het functiehuis OP.  
 

De volgende GMR- vergadering vindt plaats op 30 maart 2021 om 20.00 uur 
 
 


