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Bijlage B1b 

Verslag GMR- vergadering Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 22 juni 2021 

Aanwezig 
Saskia Boissevain     Anne Frankschool (P) (voorzitter)                                       
Stefan Roskam                                                 Theo Thijssen (P)   
Dirk van den Berg                                            1e montessorischool de Wielewaal                                                                                                                                                                                 
Sander Boerman     O.B.S. de Burght (O)                                                                                         
Chantal Koeman                                              De Witte Olifant (P)                                                                                      
Jeroen Jonker                                                   Boekmanschool (O)                                                                         
Klaartje Bergisch                                              Nicolaas Maesschool (P)                                                                                          
Sjors van der Zee                                             15e Montessori (O)                                                                                           
Cindy Maliekhadien                                        Kleine Nicolaas (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Jurgen Retra                                                     BOE (O)                                                                                                                    
Ruby Veerhuis                                                  3e Daltonschool (P)                                                                                                                                                                                        
Sharon Streefland                                            Notenkraker (P)             
Kylie Martin                                                      De Springstok (O)      
Dina Ensel                                                         Kindercampus Zuidas (O)     
Frank Hekman                                                  2e Daltonschool Pieter Bakkum (P)    
Floor Pessers/Nathaly Evertsz                       De Scholekster (O) 
Maarten Blomme                                            Dongeschool (O)  
Emilie Rietman                                                 Oscar Carré (P)           
Eline Baaten                                                      Olympiaschool (O)     
Malou Cornet                                                   Kleine Reus (O)                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Afwezig met bericht 
Vacature                                                            14e Montessorischool (O)   
                                                                                             
Afwezig zonder bericht 
 
Aanwezige bestuursleden 
Jan Hus 
Taco Stroo             
Jona Isaac  
Wiebe Terpstra    
                                                                                                                                                      
Verslag 
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.  
 

2. Vaststellen notulen 25 mei 2021   
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn hierbij vastgesteld. 
 

3. GMR mededelingen  
a. Update sollicitatiecommissie nieuwe bestuurder 
Jurgen Retra en Saskia Boissevain nemen, namens de GMR, deel aan de sollicitatiecommissie voor 
de nieuwe voorzitter College van Bestuur. Op 1 juli vindt de brievenselectie plaats. Vervolgens zal 
er met de geselecteerde kandidaten een eerste en tweede gespreksronde plaatsvinden. Hopelijk 
zal hier een kandidaat uitkomen die voor de zomervakantie voorgedragen kan worden. 
 
Bij de eerste sollicitatieprocedure, waaruit helaas geen kandidaat is gekomen, is gebruik gemaakt 
van de klassieke manier van werving, via krantenadvertenties ed. Bij de huidige ronde is gekozen 
voor het gebruik van filmpjes en Social Media, waarin getracht is meer inhoudelijk te laten zien 
waar OOadA voor staat.  
 
b. Samenstelling GMR schooljaar 2021/2022 
 
GMR- leden die de GMR verlaten komende schooljaar: 
Karine Luinge (de Burght) - Roos Lek is de vervangster  
Chantal Koeman (Witte Olifant)-  Op zoek naar een vervanger 
Klaartje Bergisch (Nicolaas Maes)- Op zoek naar een vervanger 
Cindy Maliekhadien (Kleine Nicolaas) - Op zoek naar een vervanger 
Jochem van Apeldoorn (Kleine Reus) – Malou Cornet is de vervangster  
Dina Ensel (Kindercampus Zuidas)-  Twee potentiele kandidaten zijn aanwezige bij de vergadering 
Klaas Laan (Olympiaschool) - Emilie Baaten is de vervangster  
Emilie Rietman (Oscar Carré)- Miranda Suidhoff is de vervangster 
 
 
GMR- leden die in de GMR blijven komend schooljaar: 
Stefan Roskam (Theo thijssen) 
Dirk van den Berg (1e montessorischool de Wielewaal) 
Jeroen Jonker (Boekmanschool) 
Sjors van der Zee (15e Montessori) 
Jurgen Retra (BOE) 
Ruby Veerhuis (3e Dalton) 
Sharon Streefland (Notenkraker) 
Kylie Martin (Springstok)  
Frank Hekman (2e Dalton) 
Maarten Blomme (Dongeschool) 
 
c. Invulling commissies 2021/2022 
In de commissies bereiden leden vanuit persoonlijke interesse en expertise agendapunten voor. 
Tijdens de eerste vergadering in september zullen de commissies samengesteld worden.  
Saskia vraagt de GMR- leden in de zomer na te denken in welke commissie ze willen plaatsnemen:  

- Personeelscommissie (PGMR) 
- Commissie BSO in eigen beheer 
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- Financiële commissie 
- GMR conferentie / contacten met MR-en 
- Oudercommissie? 
- Passend onderwijs? 

- Opzetten ‘GMR klankbordgroep Internationals’ 

- Ad hoc………. 

d. Actualiteit privacy Google  
De GMR- leden hebben een brief over de privacy van Google Workspace gekregen. In de eerste 
vergadering van het komende schooljaar zal de stand van zaken besproken worden.   
 
e. Thema GMR- conferentie 2021 
Saskia vraagt de GMR- leden na te denken over een thema voor de GMR- conferentie in het najaar 
van 2021. 
 
f.  Vergaderschema GMR 2021-2022 
Het vergaderschema is als bijlage aan de leden verstuurd (bijlage 2). Roos zal de nieuwe GMR- 
leden het vergaderschema toesturen.  
 
g. Jaarverslag OOadA 2020: planning 
Het jaarverslag ligt nog bij de RvT. Zij moeten het verslag eerst goedkeuren en daarna zal het op 
de agenda van de GMR komen te staan in september. 
 

4.  Overleg met het College van Bestuur 
a. Stand van zake Corona 
Jan Hus meldt dat het huidige PO protocol van de GGD voorlopig van kracht blijft. De 
besmettingen in de leeftijdsgroep 3 tot 12 jaar blijven dalen. Belangrijk is dat men alert moet 
blijven, zich moet blijven houden aan de afstands- en de hygiëneregels en zich moet laten testen 
bij klachten.  
 
Maandag is er een brief naar alle scholen gestuurd, waarin staat dat overgebleven vaccins apart 
gehouden worden voor onderwijspersoneel. Zij kunnen via een link in de brief een afspraak 
maken om zich te laten vaccineren. 
 
b. Nationaal Programma Onderwijs: stand van zaken 
Jan Hus meldt dat de plannen voor de besteding van de middelen NPO steeds meer vorm krijgen. 
Er spelen momenteel drie kwesties:  
1. De regels voor de verantwoording van de middelen zijn nog steeds niet duidelijk.  
2. De gelden zullen pas na de zomervakantie komen terwijl sommige scholen nu al mensen willen 
inhuren of bijvoorbeeld programma’s willen inkopen. 
3. De aanschaf van hardware mag niet verantwoord worden onder de NPO gelden. Er wordt nu 
met de betreffende scholen gekeken naar creatieve oplossingen. 
 
Vragen vanuit de GMR- leden: 

- Kunnen de middelen doorgeschoven worden naar het tweede jaar of naar een andere 
school die het wellicht harder nodig heeft? 
Jan Hus antwoordt dat, vanwege de verantwoording, op centraal niveau overlegd moet 
worden. Er wordt gekeken of een deel van de middelen van een school ter beschikking 
aan een andere school of scholen gesteld kan worden.  
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- Kan er een overzicht komen van de besteding van de NPO gelden per school?  
Jan Hus antwoordt dat dit overzicht kan komen, dit kan ook als inspiratie dienen voor het 
tweede jaar. Er wordt getracht dit overzicht na de zomervakantie te hebben.  

- Kunnen de afschrijvingen in jaar 3,4 en 5 problemen opleveren voor de liquiditeit? 
Jan Hus antwoord dat dit qua liquiditeit geen problemen zou moeten opleveren. Wel 
moet de verantwoording op een zorgvuldige manier toegepast worden, met goedkeuring 
van de accountant en Raad van Toezicht.  

- Kan een deel van de gelden eventueel doorgeschoven worden naar andere scholen buiten 
het bestuur? Jan Hus antwoordt dat dit niet mogelijk is omdat de gelden binnen OOadA 
verantwoordt moeten worden. Scholen van andere besturen met meer leerachterstanden 
zullen waarschijnlijk ook meer gelden ontvangen.  

 
Ten slotte geeft Jan Hus geeft aan dat het goed is dat de directeuren met Barry Haan gaan praten 
om de mogelijkheden te verkennen voor het aannemen van personeel voor twee jaar. Het is wel 
degelijk mogelijk om van NPO gelden extra handen in de klas in te huren. Je kan denken aan 
eventueel natuurlijk verloop in de formatie of een uitzendconstructie.  
 
c. Beschouwing passend onderwijs: presentatie       
Taco Stroo geeft een presentatie over passend onderwijs bij OOadA. Hij is sinds 2012 bezig met dit 
onderwerp binnen OOadA en heeft een terugblik geschreven van 2014 tot nu: waar staat OOadA 
nu? Ook geeft hij aanbevelingen. Na de vergadering zullen de GMR- leden het stuk ontvangen.  
 
Saskia hoopt dat deze presentatie GMR- leden inspireert om lid te worden van de commissie 
passend onderwijs.  
 
d. Stand van zake vacatures bestuurskantoor en scholen 
Vacatures bestuurskantoor: 
Zowel Taco Stroo als Wiebe Terpstra hebben hun taken uitgebreid beschreven. Op basis hiervan 
zijn de taken tijdelijk verdeeld.  
Iemand uit het netwerk van ICT- coördinatoren zal het werk van Wiebe Terpstra waarnemen. Voor 
de taken van Taco Stroo geldt dat Simone Groot en Nina Desplenter zich inhoudelijk en Jan Hus 
zich op bestuurlijk niveau bezig zullen houden met passend onderwijs. De beleidstaken zal Gabriël 
Maassen tijdelijk op zich nemen.   
 
Jan Hus kiest voor tijdelijke waarneming van de taken omdat hij vindt dat het toekomstige College 
van Bestuur zelf vorm moet kunnen geven aan een nieuwe indeling.  
 
Vacatures directieniveau: 

- De nieuwe directeur van de Kleine Reus is Ilse Boellaard. 
- De benoeming van de nieuwe directeur op de 1e montessorischool is bijna rond, er volgt 

alleen nog een arbeidsvoorwaardengesprek.   
- De benoeming van de nieuwe directeur op Kindercampus Zuidas is bijna rond, er volgt 

alleen nog een arbeidsvoorwaardengesprek.  
- Op de 2e Daltonschool zal, in overleg met de MR,  een schoolinterne procedure 

plaatsvinden. Eva Riem zal, indien de BAC akkoord gaat, benoemd worden als directeur. 
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Vacatures leerkrachten: 
Jan Hus geeft aan dat er enige onrust heerst vanwege het aantal open vacatures. Er staan nu 8 
fulltime vacatures op de scholen open. Barry Haan is hier druk mee bezig. De verwachting is dat 
elke groep in onze scholen na de zomervakantie bezet zal worden.  
 
e.  Vragenlijsten leerlingtevredenheid en veiligheid 
De verzonden bijlage betreft een bestuursrapportage. De rapportage op schoolniveau, te 
ontvangen via de scholen, is handig om met de MR te bekijken.  
Het afnemen van de vragenlijsten is een wettelijke verplichting. Opvallende uitkomsten worden 
altijd besproken tijdens de managementgesprekken tussen de directies van de scholen en het 
bestuur.  
  

5. Rondvraag en informele uitwisseling 
- Stefan Roskam vraagt wat de stand van zake is van de mogelijkheden voor BSO in eigen 

beheer. Jan Hus antwoordt dat er wordt gekeken of er een pilot gestart kan worden na de 
zomervakantie. Tijdens de vergadering van 14 september 2021 zal hier nader op ingegaan 
worden.  

- Dina Ensel vraagt of er afgeweken kan worden van de vakantieregeling. Vanwege de 
internationale populatie van Kindercampus Zuidas willen meerdere ouders een 
kerstvakantie van drie weken. Taco Stroo antwoordt dat dit niet mogelijk is omdat dit 
verboden is vanuit de leerplicht.  

- Bij de Notenkraker is besloten om de zomervakantie te verlengen met een week vanwege 
een verbouwing. Omdat er binnenkort ook een verbouwing plaatsvindt op de Witte Olifant 
vraagt Chantal Koeman zich af hoe het bestuur hier naar kijkt in het geval van 
toekomstige verbouwingen. Jan Hus antwoordt dat hiertoe alleen is besloten vanwege 
uitzonderlijke redenen. Deze verlenging is een uitzondering. Er was helaas geen andere 
mogelijkheid.  

 
6. Actiepunten 

 
- De GMR- leden geven na de zomervakantie aan in welke commissie ze graag willen 

plaatsnemen. 
- Roos stuurt de nieuwe GMR- leden het vergaderschema.  
- Het bestuur maakt een (globaal) overzicht van de besteding van de NPO middelen binnen 

OOadA. 
 

De volgende GMR- vergadering vindt (digitaal) plaats op 14 september 2021 om 20.00 uur.  
 

 

 

 


