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Bijlage B1b 

Verslag GMR- vergadering Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 16 juni 2020  

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)                                                                                      
Wouter (?)                                                        Boekmanschool (O)                                                                         
Klaartje Bergisch                                             Nicolaas Maesschool (P)                                                                                          
Linde Braaf                                                       Merkelbachschool (O)                                                                                              
Klaas Laan                                                         Olympiaschool (P)                                                                                   
Floortje Pessers                                               De Scholekster (O)                                                                        
Nathaly Evertsz                                                De Scholekster (O)                                                                                          
Sjors van der Zee                                             15e Montessori (O)                                                                                           
Karin van Munster                                           Theo Thijssen (P)                                                                                              
Cindy Maliekhadien                                        Kleine Nicolaas (O)                                                                                                                                                                                      
Stephanie Blijerveld                                        14e Montessorischool (O)                                                                                                
Dina Ensel                                                         Kindercampus Zuidas (O)                                                                                           
Carlinke Jansen                                                Oscar Carré (O)                                                                                                                          
Jurgen Retra                                                     BOE (O)                                                                                                                    
Ruby Veerhuis                                                  3e Daltonschool (P)                                                                                                       
Jochem van Apeldoorn                                  Kleine Reus (P)                                                                                     
Kylie Martin                                                      De Springstok (O)                                                                                   
Maarten Blomme                                            Dongeschool (O)                                                                                     
Sharon Streefland                                            Notenkraker (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Afwezig met bericht 
Geraldine de Joncheere                                 2e Daltonschool Pieter Bakkum (P)                                                                                                                                                              
Afwezig zonder bericht 
 
Aanwezige bestuursleden 
Herbert de Bruijne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Taco Stroo                                                                                                                                                                        
Roel Wessels 
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. Ook deze 
vergadering vindt plaats via Google Meet in verband met de Corona maatregelen.  
Dit is de laatste vergadering van Chantal van Binsbergen als GMR- voorzitter en lid.   

2. Vaststellen notulen 12 mei 2020                                                                                                              
Geen op- of aanmerkingen. De Notulen zijn hierbij vastgesteld. 

3. GMR mededelingen  
a. Toetskalender 2020-2021                                                                                                                           
De toetskalender 2020- 2021 is hierbij vastgesteld.  
 
25/8:nagekomen bericht (van Nina Desplenter coördinator IB netwerk):                                                         
in de toetsstandaard stond vermeld:   
Alle toetsen die volgens de kernprocedure in groep 7 en 8 afgenomen moeten worden (Tijdpad 
Eindtoets). Opmerking: Cito Studievaardigheden: M8 en E7. Deze toetsen staan vermeld in de 
kernprocedure. Omdat deze toets deels overlapt met rekenen en begrijpend lezen is de keuze aan 
scholen of zij deze ook op andere momenten afnemen.  
 
- Eind juni is de stedelijke toetsstandaard verspreid waarin is opgenomen dat voor de 
kernprocedure de afname van studievaardigheden niet meer verplicht is. Omdat 
deze toets verouderd is en met de 3.0 cito-toetsen is opgenomen in rekenen en begrijpend lezen, 
willen we deze dan ook niet meer verplicht stellen.  

 
b. Evaluatie GMR schooljaar 2019-2020, vooruitblik naar 2020-2021                                       
 De GMR zoekt nog een opvolger voor Chantal van Binsbergen als voorzitter vanaf september 
2020.  
 
Deze week zal het DB een enquête sturen aan de GMR- leden met de vraag deze in te vullen. 
 
Inventarisatie leden schooljaar 2020-2021: 
Leden die de GMR verlaten: 

● Karin van Munster (Theo Thijssenschool) 
● Chantal van Binsbergen (Theo Thijssenschool) 
● Linde Braaf (Merkelbachschool) 

 
Nog onzeker: 

● Stephanie Bleijerveld (14e montessorischool de Jordaan) 
● Kylie Martin (De Springstok) 

 
Nieuwe leden:     

● Nathaly Evertsz en Floor Pessers, beide ouders van de 9e Montessorischool de 
Scholekster, zullen om de beurt deelnemen aan de GMR- vergaderingen. 

● Wouter (achternaam?), ouder van de Boekmanschool.  
 

Vacatures GMR- leden op scholen: 
● Theo Thijssenschool 
● Merkelbachschool 

 
c. Afspraak TSO- commissie met bestuur                                                                                                   
Chantal van Binsbergen geeft aan dat, naar aanleiding van vragen van verschillende scholen, een 
TSO- commissie is samengesteld. In deze commissie zitten chantal, Saskia, Klaartje en Cindy. De 
vragen zijn verzameld en gesteld aan het bestuur. Deze vragen zijn beantwoord en de commissie 
heeft een advies opgesteld.  
 
Uitkomsten: 
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● Meer transparantie over de TSO voor MRen. Jaarlijkse kennisdeling bestuurskantoor met 
MRen.  

● Duidelijkheid over welke verantwoordelijkheden liggen bij bestuurskantoor, directeuren 
en TSO- coördinatoren in factsheet.  

● De TSO zal jaarlijks op de GMR- agenda komen.  
● Er wordt jaarlijks kritisch gekeken naar inningspercentages en kosten.  
● Actualisatie van de kadernotitie.  

 
4.  Overleg met het College van Bestuur  

a. Toelichting TSO                                                                                                                                           
Naar aanleiding van de toelichting door de TSO- commissie tijdens de GMR- mededelingen, zijn er 
nog enkele vragen van GMR- leden aan het bestuur. 

● De TSO op de 15e montessorischool van Maas en Waal lijkt op papier winst te maken. Wat 
is het beleid hiervoor en wat kan een MR hiermee doen? Roel Wessels antwoordt dat als 
er een overschot is de MR van de betreffende school een voorstel kan doen voor de 
besteding van het geld. 1. de prijs van de TSO kan omlaag, 2. er kunnen extra activiteiten 
ingehuurd worden, 3. er kan in het schoolplein geïnvesteerd worden.   

● Wordt er geld teruggeven voor de Corona periode, waarin de kinderen geen TSO hebben 
gehad? Roel Wessels antwoordt dat hier nog intern beraad over gevoerd wordt. Het 
antwoord volgt na de zomervakantie.  

● Kan de structuur van de TSO vereenvoudigt worden? Taco Stroo geeft aan de kadernotitie 
na de zomervakantie zal worden aangescherpt. Hierin worden directeuren, TSO- 
coördinatoren en andere geledingen meegenomen. Ook de directeuren hechten veel 
belang aan de verduidelijking van de TSO kaders. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 
afkadering van een TSO- basis en een plus pakket. Na de zomervakantie zal het bestuur 
komen met een voorstel, dat wordt voorgelegd aan de GMR.  
Roel Wessels voegt hieraan toe dat de kadernotitie niet meer actueel is. Ten eerste zal er 
worden gekeken naar wat een basispakket inhoudt, wat te maken heeft met het aantal 
uren van een TSO- coördinatoren, het aantal vrijwilligers en administratieve kosten. 
Mochten de ouders het nodig vinden kunnen er meer activiteiten aangeboden worden, 
mits dit kostendekkend is.  
 

Ten slotte geeft Roel Wessels aan dat het bestuur kijkt naar de optie om de TSO twee in plaats van 
één keer te innen. De boekhouding loopt per kalenderjaar maar ouders betalen per schooljaar, dit 
zorgt voor problemen in de boekhouding op het moment dat het financieel verkeerd gaat met de 
TSO op een school. Door het bedrag twee keer te innen kan er al vlak na de jaarwisseling gezien 
worden of een TSO de verkeerde kant op gaat financieel gezien. 
 
b. Stand van zake Corona                                                                                                                   
Herbert de Bruijne geeft aan dat de heropening, conform het protocol, redelijk goed is verlopen. 
Er zijn wel personele tekorten maar binnen teams worden veel oplossingen gevonden in het geval 
dat collega’s echt niet naar school kunnen komen omdat ze bij de risicogroep behoren. Uit 
gesprekken met directeuren is gebleken dat er veel druk op leerkrachten heeft gelegen tijdens de 
sluiting van de scholen. De intensiteit waarmee leerkrachten hebben gewerkt de afgelopen tijd is 
enorm.  
 
Er is een enquête afgenomen, n.a.v. de Corona crisis en de sluiting van de scholen, onder 
personeelsleden en ouders. De resultaten hiervan zullen tijdens de eerste GMR- vergadering van 
het nieuwe schooljaar worden gedeeld met de GMR.   
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b. Uitbreiding capaciteit bovenschoolse coaching                                                                                           
Klaartje Bergisch geeft aan dat hier ook binnen de Personeelscommissie over gesproken is. De P-
commissie adviseert de GMR- leden om in te stemmen. 
                                            
Enkele GMR- leden vragen waarom de uitbreiding verdeeld wordt over drie personen. Herbert de 
Bruijne antwoordt dat naast de starters er ook andere leerkrachten zijn die vastlopen. Daarnaast 
zijn sommige coaching vragen erg gericht op bijvoorbeeld passend onderwijs of klassenindeling. 
Daarnaast wil het bestuur meerdere personeelsleden de gelegenheid geven om anderen te 
coachen. 
 
De GMR stemt in met de uitbreiding van de bovenschoolse coaching.  
 
c. Generiek functiehuis OOadA                                                                                   
Taco Stroo geeft aan dat op 11 september 2020 het definitieve voorstel aan de GMR gestuurd 
wordt. Op vrijdag 18 september 2020 zullen Barry Haan en Jona Isaac dit met de PGMR, 
aangevuld met een MR-P lid van scholen die door een ouder worden vertegenwoordigd , 
bespreken. Hierna volgt een intern beraad voor de GMR. Vanwege de planning zal er op 2 oktober 
uiterlijk zal een instemming vanuit de PGMR moeten plaatsvinden. 
 

5. Rondvraag 
● Herbert de Bruijne: Er is vandaag een persbericht uitgegaan van de gemeente en school 

besturen dat er mogelijk een grote steden toeslag komt. Dit gaat om 1000 euro bruto per 
jaar naar rato voor werknemers van (OOadA) scholen en voor scholen met veel gewicht 
leerlingen om 2500 euro bruto.  

● Ruby Veerhuis: Op de 3e Dalton zijn we ons aan het beraden op een continurooster. We 
willen graag informatie van andere MRen.  

● Saskia Boissevain heeft drie vragen van de MR van de Anne Frankschool: 
1. hoe lang duurt het calamiteitenverlof en waarvan wordt dit betaald voor werknemers 

die vanwege Corona niet naar school kunnen of durven te gaan? 
2. Reservering opgenomen van ongeveer rond de drie ton voor extra risico’s. 

Materialen, digitale ondersteuning als ziekte. Hoe groot is de buffer van het eigen 
risicodragerschap? 

3. Wat zien de scholen terug van de extra ‘corona ’schoonmaak van Asito? 
 

6. Actiepunten 
● Het DB zoekt een GMR- voorzitter vanuit de oudergeleding om Chantal van Binsbergen op 

te volgen.  
● Het bestuur actualiseert de huidige TSO kadernotitie en stelt een factsheet op. 
● Het bestuur komt na de zomervakantie terug op de vraag of er geld teruggegeven wordt 

aan ouders voor de periode waarin geen TSO beschikbaar was door de sluiting van de 
scholen.  

● Het bestuur deelt de resultaten van de enquête onder personeel en ouders over de 
sluiting van de scholen met de GMR- leden.  

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


