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Bijlage B1b 

Verslag GMR- vergadering Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 29 januari 2019  

Aanwezig 

Saskia Boissevain Anne Frankschool (P) (voorzitter personeel)                                       
Chantal van Binsbergen                                 Theo Thijssen (O)  (voorzitter ouders)                                                                                                                                                                                    
Karine Luinge O.B.S. de Burght (P)                                                                                         
Chantal Koeman                                              De Witte Olifant (P)                                                                                      
Jeroen Jonker                                               Boekmanschool (O)                                                                         )                                                                                              
Klaas Laan                                                         Olympiaschool (P)                                                                                   
Ingmar Visser                                                De Scholekster (O)                                                                                                
Sharon Streefland                                            Notenkraker (P)                                                                                         
Samantha Sabbé                                              15e Montessori (P)                                                                                           
Karin van Munster                                           Theo Thijssen (P)                                                                                              
Cindy Maliekhadien                                      Kleine Nicolaas (O)                                                                                                                                                                                      
Stephanie Blijerveld                                       14e Montessorischool (O)                                                                                                
Dina Ensel                                                         Kindercampus Zuidas (O)                                                                                           
Geraldine de Joncheere                                 2e Daltonschool Pieter Bakkum (P)                                                                        
Carlinke Jansen                                                Oscar Carré (P)                                                                                                                          
Roel Pieters                                                      BOE (O)                                                                                                                    
Bas Schotte                                                      3e Daltonschool (O)                                                                                                       
Jochem van Apeldoorn                               Kleine Reus (P)                                                                                                                        
Kylie Martin                                                      De Springstok (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Afwezig met bericht 

Klaartje Bergisch                                          Nicolaas Maesschool (P)                                                                                          
Linde Braaf                                                    Merkelbachschool (O 

Afwezig zonder bericht 

 

Aanwezige bestuursleden 

Herbert de Bruijne                                                                                                                                                                               
Marilene Streefland                                                                                                                                                                               
Taco Stroo  

Notulist 

Roos van Odijk  
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Punt Onderwerp 
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Opening en vaststellen agenda                                                                                                                               
De voorzitters, Saskia Boissevain en Chantal van Binsbergen, heten een ieder welkom. 

Sonja Wolthuis, leerkracht op de Merkelbachschool, is vandaag aanwezig bij de 
vergadering.  

2. Vaststellen notulen 25 september  

De notulen zijn door Roos na de vorige vergadering opgestuurd. De opmerkingen die Roos 
ontvangen heeft zijn doorgevoerd in het verslag.  

• In het overzicht van aanwezigen staat nog de vorige GMR-  afgevaardigde van de 
Oscar Carré, Mirjam Schutte. Dit moet echter Carlinke Jansen zijn.  

Verder zijn er geen opmerkingen, de notulen zijn akkoord en hierbij vastgesteld.  

3. GMR mededelingen  

a. Het GMR jaarverslag 2017- 2018                                                                                                                     
Het GMR- jaarverslag 2017/2018 is hierbij vastgesteld. 

De toetskalender:                                                                                                                                                        
De toetskalender 2018/2019 had eigenlijk vorig schooljaar aan de GMR voorgelegd 
moeten worden. In de toetskalender staan de toetsen die scholen verplicht moeten 
afnemen. Het staat scholen daarnaast vrij om nog andere toetsen af te nemen. Een 
voorbeeld hiervan is Route 8 (adaptieve digitale eindtoets) op de Anne Frankschool.  

Wellicht is het interessant om in de MRen te bespreken voor welke toets gekozen is en 
waarom.  

Tijdens de volgende vergadering zal de toetskalender 2019-2020 ter vaststelling aan de 
GMR voorgelegd worden.  

b. Stand van zake Strategisch Beleidsplan:                                                                                                           
De commissie Strategisch Beleidsplan is samengekomen en heeft het concept plan kritisch 
bekeken: 

• De commissie mist een strengths and weaknesses analyse: wat is de huidige 
situatie die leidt tot de plannen in het beleidsplan? Wat zijn 
omgevingsveranderingen waar rekening mee gehouden moet worden en 
bijbehorende achterliggende cijfers bijvoorbeeld inzake internationalisering?  

• Belangrijk voor het bestuur om na te denken over het faciliteren van de 
kennisuitwisseling tussen scholen bijvoorbeeld d.m.v. bovenschoolse commissies.  

• De commissie heeft de wens om de doelen scherper te formuleren met 
bijbehorend tijdspad.  

• Zoals besproken met Taco en Selma, willen zowel het bestuur als de commissie 
een andere vorm van presentatie van het stuk dan een droog beleidsstuk. Hier 
wordt nog over nagedacht. 

• Opvallend was dat de input van directeuren n.a.v. het stuk overeen kwam met de 
input van de commissie.  

• De commissie vond de input n.a.v. de conferentie niet altijd duidelijk terugkomen 
in het plan 
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Het concept Strategisch Beleidsplan zal in de GMR- vergadering van 5 maart besproken 
worden. De instemming zal plaatsvinden tijdens de vergadering van 14 mei.  

Saskia en Chantal stellen de vraag aan de GMR- leden wat ze zouden vinden van een 
wat informelere GMR- bijeenkomst, met als doel gedachten uit te wisselen over het 
Strategisch Beleidsplan en dan met name wat betreft de consequenties voor de 
scholen. Dit is handig omdat de directie van een school de schoolplannen moet 
relateren aan het Strategisch Beleidsplan. De MR moet dit vervolgens controleren en 
heeft instemmingsrecht voor het Schoolplan. De bijeenkomst zou zijn voor MRen, 
GMR en directeuren. 

 12 GMR-leden geven aan hierheen te willen gaan 
 Meerdere leden geven aan dat ze de bijeenkomst liever niet te formeel zien 

maar wel binnen kaders. 
 Het zou handig zijn als de directeuren, diegenen die de schoolplannen 

schrijven hier ook bij zijn. Dit is belangrijk om een korte slag te kunnen maken.  

c. Aanvang GMR- vergaderingen                                                                                                                     
Aangezien er op 5 maart 2019 een Ajax wedstrijd voor de Champions League plaatsvindt 
zal de vergadering beginnen om 19.00 uur. Jochem Apeldoorn geeft aan dat de volgende 
vergadering zou kunnen plaatsvinden op de Kleine Reus.  

De voorzitters vragen de GMR- leden of ze de huidige aanvangstijd van de vergaderingen 
willen behouden of vervroegen: de meerderheid vindt de aanvangstijd beter of net zo 
goed om half 8. Vanaf 14 mei begint de vergadering om half acht. 

d. Terugblik (G)MR borrel:                                                                                                                                         
Saskia Boissevain geeft aan dat ze de borrel leuk vond en interessant, goed om samen te 
komen op deze manier. Ze vond de lage opkomst wel jammer, er waren 12 aanwezigen 
van 7 scholen aanwezig. Ze vraagt de GMR- leden wat de reden was voor scholen om niet 
te komen en wat er verbeterd zou kunnen worden de volgende keer om de opkomst te 
verhogen. 

 De Burght had een MR vergadering.  
 Meerdere leden geven aan dat ze de borrel liever aan het begin van het jaar 

inplannen.  
 Wellicht is januari geen fijne maand, teveel borrels.  
 Wellicht thema’s erbij zetten: dit trekt misschien meer mensen.  

Bas schotte geeft aan er o.a. gepraat werd over het communicatieplatform van de BOE, 
extra les voor expatkinderen, Leonardo club en de werkdruk. Hij vond het leuk en 
interessant om te horen wat er op andere scholen gebeurt.  

4.  Overleg met het College van Bestuur  

a. Financieel beleidsplan 2019- 2023                                                                                                                     
Herbert de Bruijne geeft een korte inleiding over het financieel beleidsplan 2019- 2023. Hij 
geeft aan dat het een bijzonder jaarplan is omdat het niet helemaal synchroon loopt met 
het Strategisch Beleidsplan. Deze begroting is nog geënt op het huidige Strategisch 



4 
 

Beleidsplan. Het resultaat van 2018 is redelijk positief, het bestuur had negatiever 
verwacht. Hoewel je als bestuur wel geld op de plank wil hebben voor zwaar weer, wordt 
er geen geld opgepot.  

Chantal van Binsbergen en Gerben Dragt  hebben samen afgesproken met Martijn 
Stormmesand om namens de financiële commissie het Financieel Beleidsplan 2019- 2023 
door te nemen. Helaas kon er geen datum en tijd gevonden worden waarop zowel Martijn 
Stormmesand als de gehele commissie aanwezig konden zijn.  

De commissie concludeert dat het concept Financieel Beleidsplan gelezen moet worden als 
de begroting voor het lopende schooljaar. Er staat weliswaar een lange-termijn begroting 
in, maar de financiële plannen die samenhangen met het Strategisch Beleidsplan ’19-’23 
zullen in de komende maanden moeten worden opgesteld. Bijgaande cijfers zijn op basis 
van ongewijzigd beleid. De Commissie Financiën heeft de begroting bekeken en uitgebreid 
vragen kunnen stellen. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat deze begroting  aan de GMR 
kan worden voorgelegd, maar dat er voor het daadwerkelijke Financieel Beleidsplan 2019-
2023 nog stevig werk aan de winkel is. Verder lijkt het de commissie een goed idee om 
binnenkort samen met de commissie Strategisch Beleidsplan af te spreken.  

• De commissie komt uit op een tekort van 450.000 euro.  
Herbert de Bruijne geeft aan dat dit te maken heeft met de salarisverhogingen 
welke niet door de overheid gedekt worden. Het bestuur staat achter deze 
salarisverhogingen en kan dit financieel ook dragen. Voorts heeft het tekort te 
maken met de personele lasten m.b.t. de functiemix.  

• Het bestuur wordt gevraagd of het klopt dat een school pas financieel 
daadkrachtig is bij klassen van 25 leerlingen. 
Herbert de Bruijne antwoordt dat het klopt dat scholen met klassen van 25 
leerlingen ruimer in hun middelen zitten, denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
inhuren van een conciërge en remedial teaching. Er bestaat echter nog discussie 
over de datum van telling, waarop de financiering gebaseerd wordt. Sommige 
scholen komen wel tot 25 leerlingen per klas, maar niet al op 1 oktober. Dit zal 
wellicht veranderd worden naar 1 februari. Sommige scholen hebben gemiddeld 
wel 25 leerlingen per klas maar de onderbouw is nog kleiner op de teldatum 
vanwege de instroom gedurende het jaar. 
 
De commissie stelt voor om met de begroting voor 2019 in te stemmen onder 
voorbehoud van de  jaren 2020- 2023 en het samenlopen met het Strategisch 
Beleidsplan.  

b. Studiereis Berlijn directeuren                                                                                                                     
Taco Stroo geeft namens het bestuur een presentatie over de studiereis naar Berlijn voor 
directeuren middels een PowerPoint presentatie.  
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5. Rondvraag 

• Jeroen Jonker: wie welke beroepen uitoefent: deelname aan activiteiten 
genereren. Zijn er scholen die ervaring hebben in dit generen. Wie een idee heeft 
graag bij het informele gedeelte naar Jeroen toekomen. 

• Geraldine de Joncheere vraagt wat het bestuur vindt van de aankomende staking. 
Herbert de Bruijne antwoordt dat zowel werkgevers als werknemers vinden dat de 
salarissen gelijkgetrokken worden met het VO. Dit blijkt ook uit de cao 
onderhandelingen waar Herbert bij aanwezig is, namens de werkgevers. Na een 
peiling onder de directeuren blijkt dat ongeveer 70 procent van de leerkrachten 
van OOadA stakingsbereid is. Bijzonder aan deze staking is dat het feitelijk geen 
strijd is tussen werkgever en werknemer. Het bestuur heeft nu nog geen uitspraak 
over het wel of niet uitbetalen van lonen op de stakingsdag en is nog in de 
verkennende fase.  
Chantal van Binsbergen geeft aan dat het belangrijk is om  alle ouders en leraren in 
de MRen goed informeren over de staking en de redenen hiervoor. 

• Karine Luinge geeft aan dat ze de inventarisatie wat betreft de werkdrukmiddelen 
van elf scholen binnen heeft. Ze vraagt de oudergeleding ook nog de bestemming 
van de werkdrukmiddelen te sturen (hoeft niet met bedrag).  

6. Actiepunten 
 

• Plannen informele GMR- bijeenkomst over het Strategisch Beleidsplan en de 
consequenties voor school(plannen).  

 
 
De volgende GMR- vergadering vindt plaats op dinsdag 5 maart om 19.00 uur op de 
Kleine Reus. 
 
 
 
 
 


