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Bijlage B1b 

Verslag GMR- vergadering Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 4 februari 2020 

Aanwezig 

Saskia Boissevain Anne Frankschool (P) (voorzitter personeel)                                       
Chantal van Binsbergen                                 Theo Thijssen (O)  (voorzitter ouders)                                                                                                                                                                                    
Sharon Streefland                                            Notenkraker (P)                                                                                         
Karin van Munster                                           Theo Thijssen (P)                                                                                              
Cindy Maliekhadien                                      Kleine Nicolaas (O)                                                                                                                                                                                      
Stephanie Blijerveld                                        14e Montessorischool (O)                                                                                                
Geraldine de Joncheere                                  2e Daltonschool Pieter Bakkum (P)                                                                        
Carlinke Jansen                                                 Oscar Carré (O)                                                                                                                          
Jurgen Retra                                                      BOE (O)                                                                                                                    
Jochem van Apeldoorn                                Kleine Reus (P)                                                                                                              
Dirk van den Berg                                           1e montessorischool (O)                                                                              
Ruby Veerhuis                                                  3e Daltonschool (P)                                                                                             
Klaas Laan                                                         Olympiaschool (P)                                                                                               
Klaartje Bergisch                                           Nicolaas Maesschool (P)                                                                                 
Karine Luinge  O.B.S. de Burght (P)                                                                                    
Maarten Blomme                                             Dongeschool (O)                                                                                                 
Linde Braaf                                                     Merkelbachschool (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Afwezig met bericht 

Dina Ensel                                                         Kindercampus Zuidas (O)                                                                                                
Chantal Koeman                                              De Witte Olifant (P)                                                                                                                               
Samantha Sabbé                                              15e Montessori (P)                                                                                                         
Kylie Martin                                                      De Springstok (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 voorzitters, Saskia Boissevain en Chantal van Binsbergen, heten een ieder welkom. 

2. Vaststellen notulen                                                                                                                                                
Geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn hierbij vastgesteld. 

3. GMR mededelingen  

a. Internationalisering: rondje scholen                                                                                                            
De aanwezige GMR- leden lichten kort de stand van zaken op hun school wat betreft 
internationalisering toe. 

• Dongeschool: Het aantal internationals op school is behoorlijk gestegen.Er is nog 
geen beleid over dit onderwerp maar het staat op de MR agenda. 

• Merkelbachschool: het aantal internationals blijft stijgen. De lijn wordt doorgezet, 
meer focus op NT2. 

• 14e Montessori de Jordaan: er is nog geen sprake van een omslag naar tweetalig 
onderwijs. 

• 2e Daltonschool: We hebben sinds januari een nieuwe directeur met andere 
ideeën over internationalisering. We hebben al een folder en een schoolboekje in 
het Engels. De intentie is om de internationale ouders meer bij de school te 
betrekken en welkom te heten. 

• Obs de Burght: veel discussies gaande in de MR (vertalingen, rondleidingen in het 
Engels). 

• Olympia: zeer actief bezig met het onderwerp, beleid opgenomen in het 
schoolplan. De MR organiseert een thema café met ouders om te praten over 
internationalisering. Er wordt zelfs nagedacht over tweetalig onderwijs naast het 
Nederlands onderwijs en de twee nieuwkomersklassen.  

• Nicolaas Maes: negatieve geluiden over internationalisering van ouders in de 
onderbouw. Er is minder samenhang tussen de ouders. Er wordt in team en MR 
over gepraat en er moet beleid op komen om ook aan deze ouders tegemoet te 
komen.  

• 1e Montessori de Wielewaal: er is grotere druk op de Wielewaal vanuit de 
internationals uit de buurt omdat de British school vol zit. Het is nog nauwelijks 
een MR thema geweest.  

• De Kleine Nicolaas: er bestaat een ontwikkelteam internationalisering. Ouders 
worden ook in het Engels geïnformeerd. Een native speaker speelt hier een rol in. 

• BOE: tweetalig onderwijs is geen thema in het schoolplan of de MR. De eerst stap 
is genomen en de mededelingen worden nu ook in het Engels gedaan. 

• Anne Frank: Het streven is minimaal 1 keer per jaar een avond voor de 
internationals te organiseren. De vragen wat verwachten we van de school en 
andersom wat verwacht de school van de internationals staan centraal. Ook 
bestaat er een buddy systeem waar een Nederlandse ouder is gekoppeld aan een 
international ouder, die fungeert als vraagbaak. Een vraag en antwoord avond 
over de schoolcultuur voor internationals wordt georganiseerd door team en 
directie.  

• 3e Dalton: Beleid en actiepunten wat betreft internationalisering zijn opgenomen 
in het schoolplan. 
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• Theo Thijssen: lichte toename internationals in de kleuterklassen. Er wordt een 
contactpersoon aangesteld om te kijken waar de internationals behoefte aan 
hebben. Deze persoon is een combinatie van een leerkracht en een ouder. 

b. Basiscursus (G)MR                                                                                                                                          
Graag zo snel mogelijk aanmelden en onder de aandacht brengen van MR’ en.  

c. GMR jaarverslag 2018/2019                                                                                                                               
Geen op- of aanmerkingen. Het verslag is hierbij vastgesteld. 

d. Bijeenkomst DB, voorzitters commissies en RvT                                                                           
Aanwezig waren twee leden RvT, twee leden commissie personeel en het DB.Wettelijk 
moet contact tussen de GMR en de Rvt twee keer plaatsvinden. Het Noodplan en het 
lerarentekort waren onderwerpen op de agenda. De RvT was met name geïnteresseerd in 
solidariteit met andere besturen en hoe de GMR hier tegenaan kijkt. Omdat OoadA nog 
niet zo’n groot probleem heeft wat betreft het lerarentekort, zouden leerkrachten van 
OOadA bij andere besturen eventueel willen/kunnen helpen, wat zijn de voors en tegens? 
Verder werd de invulling van het werkgeverschap besproken: reiskostenvergoeding, 
individuele beloningen etc.  

e. Risicoanalyse 20 januari 2020                                                                                                                         
Dirk van den Berg licht namens de aanwezigen de risicoanalyse toe. Hij geeft aan dat er 
allerlei financiële risico’s zijn doorgenomen die OOadA zou kunnen doorgaan, zoals minder 
leerlingen, uitstroom werknemers etc. Hoe groot is de kans dat deze scenario's zich 
voordoen en hoe groot is de impact dan? Het risicoprofiel dat er lag is geüpdatet. De 
aanwezigen namens de GMR hebben vertrouwen dat OoadA als organisatie de besproken 
risico’s aan zou kunnen. 

f. TSO bijdrage: 
Vragen vanuit verschillende MR’en zijn binnengekomen, er is een commissie samengesteld 
en die gaat 13 februari om de tafel met Roel Wessels. Op de volgende vergadering zullen 
de antwoorden gepresenteerd worden aan de GMR. NB: Overleg is op 13 februari niet 
doorgegaan, we zoeken naar een nieuwe datum. 

4.  Overleg met het College van Bestuur  

a. Financieel beleidsplan 2020-2024                                                                                                                        
Er zijn vragen gesteld vanuit de GMR en er is een brief van de MR van de Notenkraker 
gestuurd naar de GMR- leden. Naar aanleiding hiervan is een financiële commissie 
samengesteld met 3 externen (Mr-leden van onze scholen), Saskia, Chantal, Ruby vanuit 
de GMR, Martijn Stormmesand -controller- en Herbert de Bruijne -CvB-.  

De belangrijkste punten die zijn besproken en wat het bestuur heeft verbeterd: 
 

1. Bovenschoolse kosten: paragraaf toegevoegd door Martijn Stormmesand met een 
heldere uitleg wat een beter beeld geeft.  

2. Posten die benoemd waren en niet verduidelijkt: hier is ter plekke een toelichting 
op gekomen en aan het beleidsplan is een bijlage toegevoegd. 
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3. Cijfermatige vragen: hier is ter plekke voldoende verklaring voor gegeven.  
 
Het DB geeft aan dat ze graag zouden willen dat het bestuur een toelichting op het 
Financieel Beleidsplan naar de MR’en stuurt, waardoor het toegankelijker wordt. 
Herbert de Bruijne vindt dit een goed idee en gaat met Martijn Stormmesand bespreken of 
dit wellicht een apart document kan worden.  
 
De F-GMR adviseert de GMR om in te stemmen met het financieel beleidsplan. De GMR- 
leden gaan hierin mee. Het Financieel Beleidsplan is hiermee aangenomen door de GMR. 
 
b. TSO bijdragen                                                                                                                                                    
Dit punt is al voldoende besproken tijdens de GMR- mededelingen. Volgende vergadering 
wordt hier op teruggekomen.  

c. Noodplan lerarentekort                                                                                                                            
Herbert de Bruijne licht het noodplan lerarentekort toe aan de hand van een Powerpoint 
presentatie. De presentatie wordt doorgestuurd door Roos.  

Elke eerste maandag van de maand worden alle vacatures door de Amsterdamse besturen 
geïnventariseerd, ook de noodoplossingen tellen hierbij mee als vacature (een zij- 
instromer vervroegd door de klas etc.). Het noodplan is opgesteld door de schoolbesturen 
(bestuurders, directeuren), gemeente, PO-raad, inspectie en OC&W. Op basis hiervan zijn 
verschillende modellen uitgewerkt die zijn voorgelegd aan leerkrachten en ouders.  

Opvallend is dat het lerarentekort op sommige scholen veel groter is dan op andere 
scholen. Op scholen met de meeste doelgroepkinderen is het lerarentekort het hoogst.  

OOadA heeft concurrentie van scholen buiten de stad. Meer werknemers overwegen om 
in hun eigen woonplaats les te geven.  

Graag aan de MR’en vragen wat er op teamniveau gebeurt. Welke maatregelen worden er 
op de scholen genomen? 

Chantal van Binsbergen zal uitzoeken hoe het zit met de instemming over de dagindeling 
van een school naar aanleiding van het noodplan en komt hierop terug. 

Herbert de Bruijne geeft aan dat Amsterdam het meeste investeert in het lerarentekort 
van de 4 grote steden. Reiskostenvergoedingen worden bijvoorbeeld deels bekostigd 
vanuit de gemeente. 

d. Voortgang schoonmaak: resultaten externe  controle                                                          
Herbert de Bruijne ligt de voortgang toe. De controle is nog gaande, niet alle controles zijn 
afgerond. Coen Peeren, de nieuwe huisvestingmedewerker, heeft Asito achter de broek 
gezeten. Vanaf half december en januari zijn er vorderingen gemaakt. Op bepaalde 
scholen is er in de weekenden schoongemaakt. Externe rapportages worden ter 
beschikking gesteld aan de GMR. Deze rapportages zijn echter niet makkelijk leesbaar. Er 
wordt naar gekeken of er een beter toegankelijk document opgesteld kan worden.  
 
 e. Onderzoekend leren: ondersteuning scholen                                                                         
Taco Stroo licht dit onderwerp toe. Onderzoekend en ontwerpend leren is een onderdeel 
van het Strategisch Beleidsplan. Het idee is om scholen te ondersteunen bij het maken van 
keuzes qua methodiek of bij het verbeteren van vaardigheden op leerkrachtenniveau. 
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Marloes Nieuweboer, leerkracht van de Olympiaschool, is de projectleider. Directeuren 
kunnen vanuit hun ontwikkelingsfase een beroep doen op Marloes Nieuweboer. 
 
 f. Kick off bijeenkomst samenwerking PO-VO: OOadA en Spinoza                                                                   
In Januari heeft een Kick off bijeenkomst plaatsgevonden voor leraren van de 
Merkelbachschool, Nicolaas Maes, 2e Dalton, Spinoza en Spinoza20first met als doel 
een nadere kennismaking die tot afspraken leidt om bij elkaar te gaan kijken en met 
elkaar mee te denken.De bijeenkomst was ook het startpunt voor een ontwikkelteam 
van de deelnemende scholen om aan de slag te gaan met de betere aansluiting, 
gezamenlijke activiteiten en structurele uitwisseling. 

g. Nieuw onderdeel website Strategisch Beleidsplan 

www.ooada.nl/wereldburger 

h .Ouderavond Avonturijn en Springstok.                                                                                                 
De Avonturijn, die onder het bestuur van ASKO valt, zal zomer 2020 gaan sluiten. Het zijn 
60 kinderen, waaronder veel doelgroepkinderen. Vanavond is voorgesteld om de 
Avonturijn en de Springstok samen te voegen. Er kan teruggekeken worden op een goed 
verlopen avond. Op beide scholen is er positief gereageerd op het voorstel.   
 
Kylie Martin heeft als MR lid (van de Springstok) een zeer belangrijke rol gespeeld in het 
proces, bijvoorbeeld bij het informeren van ouders.  
 
Er is ook in de media aandacht besteedt aan het proces: 

https://www.at5.nl/artikelen/199896/basisschool-de-avonturijn-in-de-pijp-moet-dicht-
door-leerlingentekort 

https://www.parool.nl/amsterdam/basisschool-de-avonturijn-in-de-pijp-gaat-
dicht-door-leerlingentekort~b74a2f41/ 

5. Rondvraag 

• Linde Braaf: hoe voeren andere MRen ouderenquêtes uit? 
=Herbert de Bruijne antwoordt dat dit nu via WMKPO verloopt maar momenteel wordt 
het afnemen van de enquêtes uitgeprobeerd via Vensters.  

 

6. Actiepunten 
• Herbert de Bruijne en Martijn Stormmesand kijken naar een meer toegankelijk 

bestand om het Financieel Beleidsplan aan de MR’en te sturen. 
• Chantal van Binsbergen zal uitzoeken hoe het zit met de instemming over de 

dagindeling van een school naar aanleiding van het noodplan en komt hierop 
terug. 

• Herbert de Bruijne en Coen Peeren kijken of er een toegankelijk bestand gemaakt 
kan worden van de rapportages over de schoonmaak op scholen. 

• Er zal een nieuwe datum voor het TSO-overleg met Roel worden gepland, actie 
Chantal 
 

https://www.at5.nl/artikelen/199896/basisschool-de-avonturijn-in-de-pijp-moet-dicht-door-leerlingentekort
https://www.at5.nl/artikelen/199896/basisschool-de-avonturijn-in-de-pijp-moet-dicht-door-leerlingentekort
https://www.parool.nl/amsterdam/basisschool-de-avonturijn-in-de-pijp-gaat-dicht-door-leerlingentekort%7Eb74a2f41/
https://www.parool.nl/amsterdam/basisschool-de-avonturijn-in-de-pijp-gaat-dicht-door-leerlingentekort%7Eb74a2f41/

