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Bijlage B1b 

Verslag GMR- vergadering Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 8 december 2020 

Aanwezig 
Saskia Boissevain     Anne Frankschool (P) (voorzitter)      
Stefan Roskam             Theo Thijssen (P)   
Dirk van den Berg              1e montessorischool de Wielewaal 
Karine Luinge     O.B.S. de Burght (P) 
Chantal Koeman              De Witte Olifant (P)   
Betty Hurks            Boekmanschool (P)       
Klaartje Bergisch           Nicolaas Maesschool (P)    
Linde Braaf           Merkelbachschool (O)       
Eline Baaten           Olympiaschool (O)    
Nathaly Evertsz           De Scholekster (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)       
Geraldine de Joncheere     2e Daltonschool Pieter Bakkum (P)  
Kylie Martin            De Springstok (O)         
Dina Ensel           Kindercampus Zuidas (O)        

Afwezig met bericht 

Afwezig zonder bericht 

Aanwezige bestuursleden 
Herbert de Bruijne  
Taco Stroo        
Jona Isaac        
Notulist 
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.  
 
Er zijn twee nieuwe GMR- afgevaardigden aanwezig: Stefan Roskam van de Theo Thijssenschool 
(leerkracht) en Eline Baaten van de Olympiaschool (oudergeleding).  
 

2. Vaststellen notulen 12 mei 2020   
Saskia merkt op dat nog niet iedereen zich heeft aangemeld voor een commissie (zie bladzijde 2 
van de notulen). Aanmelding kan per mail (naar Roos).  
 
Jeroen Jonker stelt zich hierbij beschikbaar voor de financiële commissie.  
 
Stefan Roskam vraagt of er nog ad- hoc commissies zijn dit jaar. Saskia Boissevain geeft aan dat dit 
op het moment nog niet zo is.  
Stefan Roskam zou graag weer een commissie passend onderwijs willen instellen. De commissie 
passend onderwijs wordt bij deze opgericht met als (eerste) leden Stefan Roskam en Saskia 
Boissevain.  
 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De Notulen zijn hierbij vastgesteld. 
 

3. GMR mededelingen  
a. GMR conferentie: inventarisatie 
De conferentie zal hoogstwaarschijnlijk ook in februari niet live kunnen plaatsvinden. Saskia 
Boissevain vraagt of de GMR- leden de conferentie digitaal willen laten doorgaan.  
 
Enkele GMR- leden denken dat het verstandig is om de conferentie wel door te laten gaan met als 
onderwerp de Corona crisis en hoe het onderwijs hiermee om is gegaan. Het is nu namelijk een 
relevant onderwerp en volgend jaar waarschijnlijk niet meer. 
De meeste GMR- leden vinden echter dat de verbinding met elkaar en het informele contact mist 
bij een digitale conferentie en niet hetzelfde resultaat oplevert als een live conferentie. Een 
webinar of lezing zou wellicht wel geschikt zijn als vorm bij een digitale conferentie.  
 
Saskia vraagt iedereen eventuele ideeën te mailen naar Roos. Saskia nodigt de conferentie 
commissie binnenkort uit om te kijken wat er mogelijk is.  
 
b. Cursus medezeggenschap 19/1/21 
Er is momenteel nog 1 plekje vrij voor de (digitale) cursus. Mochten er nog meer aanmeldingen 
komen dan kan er nog een extra cursus georganiseerd worden. Het cursus materiaal wordt via de 
scholen verspreid.  
 
c. Sollicitatieprocedure nieuw RvT lid 
Er waren twee leden van de RvT, twee leden van de GMR en Herbert de Bruijne (als adviseur) 
aanwezig tijdens de sollicitatieprocedure.  
Dirk van den Berg en Saskia Boissevain vertegenwoordigden de GMR. Dirk van den Berg geeft aan 
dat er 30 sollicitatiebrieven zijn ontvangen. In twee avonden zijn er gesprekken gevoerd met 9 
kandidaten. Uiteindelijk zijn er twee hele verschillende, enthousiaste kandidaten uitgekozen door 
de commissie. De instemming met deze kandidaten wordt tijdens het bestuurs- gedeelte van de 
vergadering besproken.  
 
d. TSO: stand van zake 
Binnenkort komt de vernieuwde beleidsnotitie uit. Het bestuur wil graag twee ouders en twee 
directeuren vragen om kritisch naar deze notitie te kijken. In de vergadering van 2 februari zal de 
TSO opnieuw op de agenda komen te staan.  
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4.  Overleg met het College van Bestuur  

a. Generiek Functiehuis: stand van zake  
Het functiehuis is per 1 november, conform afspraak, afgerond.  
 
Er is momenteel discussie over het salaris van toekomstige directeuren. In de nieuwe situatie 
zouden zij er op achteruit kunnen gaan in salaris. Dit zou het beroep van directeur wellicht minder 
aantrekkelijk kunnen maken. Voor de bestaande directeuren geldt de loongarantie.    
 
b. Voortgang bestuursmodel i.v.m. vertrek Marilene Streefland     
De RvT heeft een brief gestuurd aan de GMR over dit onderwerp. Komende donderdag zal de RvT 
een tijdlijn doorgeven.   
 
c. Routing financieel beleidsplan  
Het financiële beleidsplan zal aankomende vrijdag (nadat donderdag 10/12 de RvT het stuk heeft 
besproken) naar de voltallige GMR gestuurd worden. De leden van de GMR kunnen eventuele 
vragen sturen naar de financiële commissie. De financiële commissie kan deze vragen vervolgens 
stellen tijdens het overleg met Martijn Stormmesand (de controller van OOadA). Dit overleg vindt 
plaats in de eerste week na de kerstvakantie.  
 
d. Bovenschoolse speerpunten 2021 
Taco Stroo geeft aan dat er bij dit stuk verbinding is gemaakt met het financieel beleidsplan. 
Hierbij is samengewerkt met Martijn Stormmesand. De bovenschoolse speerpunten 2021 worden 
uitgevoerd door de ontwikkelteams, bestaande uit directeuren, medewerkers stafkantoor en 
andere personeelsleden.  
 
Vraag vanuit de GMR: Waarop zijn de drie pijlers internationalisering gebaseerd? 
Taco Stroo antwoordt dat deze gebaseerd zijn op de instroom van het aantal internationals. Bij 
een hoge instroom verwacht het bestuur veel ambitie op het gebied van internationalisering. 
 
e. Update Corona 
Herbert de Bruijne licht dit onderwerp toe. Hij geeft, ten eerste, aan dat er gelukkig nog geen 
scholen hebben moeten sluiten vanwege een uitbraak. 
 
Het bestuur heeft al in een eerder stadium aangegeven terughoudend te zijn met vergaderen in 
grotere groepen. Dit omdat er veel druk ligt op het basisonderwijs. Vanwege de huidige toename 
van het aantal besmettingen zal hier nog geen versoepeling in plaatsvinden.  
 
Er is een brief verstuurd naar alle scholen waarin de situatie over de ventilatie op scholen wordt 
toegelicht. De financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het ministerie zijn niet 
toelatend voor alle scholen in Nederland. Bovendien geldt er een eigen bijdrage; één derde zal uit 
de onderhoudsvoorziening van OOadA betaald worden. Momenteel worden er al kleine 
maatregelen op scholen toegepast.  
 
Ten slotte benadukt Herbert de Bruijne dat als er iets besloten wordt, op het gebied van Corona, 
wat afwijkt van hetgeen wat hiervoor is besloten, dit met de GMR gecommuniceerd zal worden.  
 
Vraag vanuit de GMR: Hoe gaan de scholen om met (potentieel) nieuwe ouders?  
Herbert de Bruine antwoordt dat scholen op creatieve manieren bezig zijn (bijvoorbeeld via 
filmpjes) om ouders op scholen rond te leiden. Er zijn ook enkele scholen waar ouders één op één 
rondgeleid worden.  
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In februari zal de dag van het basisonderwijs plaatsvinden waarop de basisscholen zich digitaal 
kunnen presenteren.  

f. Rapportage staat van het onderwijs OOadA
De rapportage zal op de agenda van de GMR- vergadering van 2 februari komen te staan.

g. Procedure werving en voordracht nieuwe RvT
Saskia Boissevain geeft aan dat er eigenlijk vier zeer geschikte kandidaten voor de twee vacante

posities beschikbaar waren. Herbert de Bruijne voegt hieraan toe dat ze deze twee kandidaten
graag in portefeuille willen houden. Dit komt zeer goed uit omdat Betty Heimans- Polk aan het
einde van 2021 zal vertrekken. De RvT zal intern beslissen wie het RvT- voorzitterschap van Betty
Heimans- Polk zal overnemen. Dit zal t.z.t. met de GMR gecommuniceerd worden.

Alle aanwezigen (17 GMR- leden) stemmen in met de voordracht van de nieuwe RvT- leden. 

5. Rondvraag en informele uitwisseling 

6. Actiepunten 
- De GMR- leden, die zich nog niet hebben opgegeven voor een commissie, kunnen dit per

mail doen bij Roos.
- De GMR- leden sturen eventuele ideeën over de vorm en inhoud van een conferentie per

mail aan Roos.

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


