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Bijlage B1b 

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

Aanwezig 
Saskia Boissevain     Anne Frankschool (P) (voorzitter personeel)                                       
Chantal van Binsbergen                                 Theo Thijssen (O)  (voorzitter ouders)    
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)                                                                                              
Klaas Laan                                                         Olympiaschool (P)                                                                                   
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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Afwezig met bericht 
Geraldine de Joncheere                                 2e Daltonschool Pieter Bakkum (P)   
Kylie Martin                                                      De Springstok (O)          
Dina Ensel                                                         Kindercampus Zuidas (O)                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                            
Afwezig zonder bericht 
 
Aanwezige bestuursleden 
Herbert de Bruijne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Taco Stroo                                                                                                                                                                         
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.  
 
Vandaag zijn er twee nieuwe GMR- vertegenwoordigers Betty Hurks van de Boekmanschool en 
Emilie Rietman van de Oscar Carre.  
 
De Theo Thijssenschool en de Kindercampus Zuidas hebben nog geen nieuwe GMR- leden.  
 

2. Vaststellen notulen 12 mei 2020   
Blz. 2 punt 3: Toetskalender is vastgesteld: hier is een kleine toevoeging bijgekomen.  
 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De Notulen zijn hierbij vastgesteld. 
 

3. GMR mededelingen  
a. GMR jaarverslag 2019- 2020 
Het jaarverslag is nog niet klaar en zal volgende vergadering weer op de agenda staan. 
 
b. GMR Activiteitenplan en handboek 2020-2021 
De informatie in het activiteitenplan is handig om te lezen voor alle GMR- leden. Bij het handboek 
geldt dit met name voor nieuwe GMR- leden. 
 
Mochten GMR- leden onderwerpen hebben die ze graag op de agenda willen hebben de komende 
tijd, graag aangeven bij Saskia of Roos.  
 
Maarten Blomme geeft aan dat Corona en de gevolgen hiervan voor het onderwijs momenteel 
veel besproken wordt in de MR van de Dongeschool.  Hij zou graag willen weten hoe andere 
scholen hiermee omgaan. 
 
c. Commissies: samenstelling en afspraken 
Er zijn 3 permanente GMR- commissies, de personeelscommissie (PGMR), de oudercommissie en 
de financiële commissie. Verder is er een commissie die jaarlijks de GMR- conferentie organiseert. 
Ten slotte kunnen er ad hoc commissies ingesteld worden. Vorig schooljaar was dit een TSO- 
commissie. Daarvoor was dit bijvoorbeeld een commissie ‘21e- eeuwse vaardigheden’.  
 
De aanwezige GMR- leden geven zich op voor commissies.  
 
GMR- commissies 2020/2021 
 
Personeelscommissie (PGMR) 
Chantal Koeman 
Karine Luinge 
Klaartje Bergisch 
Klaas Laan 
Ruby Veerhuis 
 
Oudercommissie 
Cindy Maliekhadien 
Dirk van den Berg 
 
Financiële commissie 
Maarten Blomme 
Sjors van der Zee 
Saskia Boissevain 
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Commissie GMR- conferentie 
Sharon Streefland 
Nathaly Evertsz 
Saskia Boissevain 
 
Mochten er nog ideeën zijn voor commissies of GMR- leden die zich alsnog voor een commissie 
willen opgeven, graag aan Roos per e-mail doorgeven.  
 
Chantal Koeman geeft aan dat de PGMR als een soort van ondernemingsraad voor OOadA werkt.  
Daarnaast vraagt ze of de commissie passend onderwijs opnieuw ingesteld zal worden.  
 
Klaartje Bergisch vraagt of er onder de oudergeleding iemand is die het onderwerp TSO graag van 
haar zou overnemen. Ze wil dit goed overdragen.  
 
d. GMR- conferentie: Nieuwe datum en thema 
Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij één thema centraal staat, bijvoorbeeld 
internationalisering of het lerarentekort. De conferentie in november is vanwege Corona afgezegd 
en is vooralsnog verplaatst naar 16 februari. 
 
Ondanks de onzekerheid wil Saskia Boissevain toch graag een commissie samenstellen die de 
conferentie gaat organiseren. Naast de personen die onder agendapunt 3c zijn opgenoemd zal 
Saskia Kylie Martin en Dina Ensel vragen hierin plaats te nemen.  
 
Daarnaast vraagt Saskia ook naar ideeën voor een thema. De GMR- leden : 

• Corona, wat hebben we ervan geleerd? 
• De rol en betrokkenheid van ouders tijdens de Corona crisis en hoe om te gaan met zieke 

leerlingen? 
• De link met de Corona crisis en de toekomst van het digitale onderwijs.  
• Het perspectief van de leerlingen zelf tijdens de Corona crisis en de nieuwe digitale 

realiteit en de wisseling van het live naar digitale onderwijs. Alle stakeholders, ouder, kind 
en docent meenemen. 

• Diversiteit op de OOadA scholen. Bijvoorbeeld de vertegenwoordiging 
(medezeggenschap, lerarenbestand etc.) van alle groepen ouders en kinderen. Deze is 
momenteel niet evenredig.  

 
e. GMR- cursussen: inventarisatie 
Saskia Boissevain geeft aan dat er gekeken moet worden of de cursussen online of live gegeven 
moeten worden.  
 
Eerst zal er geïnventariseerd worden hoeveel personen van de MRen en GMR geïnteresseerd zijn 
in de cursussen voordat er besloten wordt of de cursussen online of live gegeven worden. 
 
f. Enquête ‘terug- en vooruitblik GMR’ 
Saskia Boissevain geeft aan dat de enquête is ingevuld door 4 personen en noemt enkele 
opvallende antwoorden.  
 
g. Opvolging en afscheid Chantal van Binsbergen 
Saskia en Chantal hebben twee jaar lang het voorzitterschap als duo uitgevoerd. Dit is de laatste 
vergadering waarbij Chantal aanwezig is.  
Saskia en Herbert de Bruijne danken Chantal voor haar grote inzet voor de GMR van OOadA.  



4 
 

 
De GMR zoekt nog naar een nieuwe voorzitter vanuit de oudergeleding om samen met Saskia als 
duo het voorzitterschap voort te zetten. Eventuele belangstelling graag kenbaar maken bij Saskia 
of Roos. 
 

4.  Overleg met het College van Bestuur  
 
a. Generiek Functiehuis: procedure  
De actualisatie van functies gaat nu alleen om de onderwijsondersteunende en directie functies. 
Op 18 September zijn alle P(G)MR leden uitgenodigd bij de bijeenkomst over het Generiek 
Functiehuis. Mochten er op 18 september geen vragen of bezwaren meer zijn dan kan de PGMR 
die dag instemmen. Mochten er wel vragen zijn dan is er eventueel nog een extra week tijd.  
 
Graag aanmelden voor de bijeenkomst bij Roos.  
 
b. Stand van zake Corona en uitkomst enquête 
Er is net een artikel uitgekomen in het Parool waarin Herbert de Bruijne geciteerd wordt. OOadA 
wil graag voorrang in het testbeleid voor leerkrachten. Herbert geeft aan dat er soms op scholen 
meerdere leerkrachten tegelijk afwezig zijn. Dit zorgt voor onrust.  
 
De link naar het artikel: 
https://www.parool.nl/nieuws/amsterdamse-leerlingen-zitten-zonder-leraar-door-trage-
coronatests~b9d0270f/ 
 
Het bestuur heeft het aantal personen tot 4 a 5 in een kamer gemaximaliseerd.  
 
OOadA is terughoudend in het samenwerken met commerciële bureaus omdat het bron- en 
contactonderzoek niet gelinkt is aan de GGD.  
 
De GMR heeft nu de uitkomst van de enquête over het onderwijs tijdens de eerste Corona golf 
zonder open vragen ontvangen. Taco Stroo geeft aan dat de uitkomst van de enquête met 
antwoorden op open vragen bijna 150 bladzijden is en daarom niet aan de GMR is gezonden. 
Mocht iemand geïnteresseerd zijn dan kan hij/zij deze versie aanvragen via Roos.  
 
Saskia Boissevain zou het interessant vinden om ook kinderen te bevragen over de Corona crisis. 
 
Herbert de Bruijne geeft aan dat meerdere scholen ook ouders bevraagd hebben over de Corona 
crisis. De resultaten zullen op MR niveau besproken worden. 
 
c. Amsterdamse toelage bevoegde leraren 
Chantal Koeman geeft aan dat de PMR commissie wil instemmen met de toelage. Het enige 
bezwaar dat ze hierbij hebben is dat de toelage alleen geldt voor bevoegde leerkrachten en niet 
voor onderwijs ondersteund personeel (OOP).  
 
Herbert de Bruijne geeft aan dat het bestuur deze zorg deelt maar dat de uitbreiding van de 
toelage naar OOP nu niet haalbaar is. 
 
Vragen van de GMR aan het bestuur: 

• Komt de bonus eenmalig bij het salaris of wordt het maandelijks bij het salaris gevoegd? 
Herbert de Bruijne antwoordt dat dit vooralsnog in delen wordt overgemaakt aan de 
besturen. Dit zou echter nog kunnen veranderen.  

• Zijn er scholen van OOadA die in aanmerking komen voor de hogere toelage? 
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Doordat de Springstok is samengegaan met de Avonturijn zal waarschijnlijk alleen de 
Springstok hiervoor in aanmerking komen.  

 
De PGMR stemt hierbij in met de Amsterdamse toelage bevoegde leraren. 
 
d. Cafetariaregeling arbeidsvoorwaarden 
Vraag van de GMR aan het bestuur: 
Hoe wordt de regeling teruggekoppeld onder het personeel? 
Herbert de Bruijne antwoordt dat er een fysiek/ digitale folder onder het personeel uitgedeeld zal 
worden waarin de regeling wordt toegelicht. Daarnaast zal het op ooadamove.nl bekend gemaakt 
worden. 
 
PGMR geeft het advies om in te stemmen. De PGMR vindt de regeling goed passen in de pijler van 
het Strategisch Beleidsplan ‘goed werkgeverschap’.  
 
De PGMR stemt in met de cafetariaregeling arbeidsvoorwaarden.  
 
e. Stand van zake opvolging Marilene Streefland 
Edwin Kaats heeft in opdracht van de Raad van Toezicht een onderzoek  uitgevoerd onder 
verschillende geledingen (directeuren, GMR, bestuurskantoor, het MT bestaand uit Selma Jansen 
en Taco Stroo en Herbert de Bruijne en Marilene Streefland zelf) .  
 
Volgende week zal de RvT een advies uitbrengen op basis van het rapport van het onderzoek van 
Edwin Kaats.  
                                       

5. Rondvraag en informele uitwisseling 
• Betty Hurks: op de Boekmanschool doet men om toerbeurt de GMR, is dit gebruikelijk? 

Saskia Boissevain antwoordt dat deze oplossing beter is dan geen afgevaardigde maar dat 
het even duurt voordat je als GMR- lid ingewerkt bent.  

• Herbert de Bruijne: het jaarverslag van OOadA wordt nog aan de GMR uitgereikt.  
 

6. Actiepunten 
 

• Nieuwe GMR- leden voor de Theo Thijssenschool en Kindercampus Zuidas. Saskia en Roos 
benaderen de MRen.  

• Roos stuurt een uitnodiging voor de MR cursus, die online of live zal plaatsvinden in 
januari.  

 
De volgende GMR- vergadering vindt plaats op 8 december 2020 om 20.00 uur via Google Meet 
 
 


