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Dagelijks bestuur GMR 2021-2022 
Aan het eind van dit schooljaar zullen de voorzitter en de secretaris hun functie neerleggen.   
Mede om de continuïteit van het secretariaat van de GMR te waarborgen is de bestuurssecretaris van 
Amstelwijs gevraagd of zij deze functie wil overnemen. Zij heeft zich daartoe bereid verklaard en ook de 
vergadering is akkoord gegaan. Zij zal als ambtelijk secretaris het nieuw te vormen dagelijks bestuur 
ondersteunen.  
   
Voortgangsrapportage III 

Leerachterstanden: 

 De toegezegde subsidie (€350.000) wordt komend schooljaar ingezet door gebruik te maken van 
een extern bureau SKC (Stichting voor Kennis en sociale Cohesie) dat nu HBO studenten traint en 
coacht. Deze studenten worden dan ingezet in de basisscholen ter ondersteuning van leerlingen 
met een leerachterstand. De directeuren worden betrokken bij de inhoud van deze hulp en 
selecteren zelf de leerlingen (10-15%) die daarvoor in aanmerking komen..  

 Samen met Amstelland is een subsidie aangevraagd om in februari – juli 2021 extra 
onderwijsassistenten te kunnen inhuren. Deze worden, bovenschools, als team ingezet op de 
school waar de nood het hoogst is.  

 Er is speciale aandacht op de scholen voor NT2 leerlingen. Nieuwkomers worden actief naar school 
gehaald voor opvang en onderwijs. Amsteltaal mag open, maar de meeste leerlingen kunnen door 
de (vaak hoog opgeleide) ouders thuis voldoende begeleid worden; de enkele uitzonderingen 
daarop zijn wel op school.  

 Op de scholen waar de leerlingvolgsysteem toetsen zijn afgenomen, was geen achteruitgang van 
resultaten te zien, maar wel een iets mindere stijging dan vorig schooljaar. De gevolgen van corona 
op cognitief gebied lijken mee te vallen, maar op sociaal-emotioneel gebied is er wel sprake van (te) 
weinig ontwikkeling. 

 De Gemeente treft voorbereidingen voor een zomerschool in 2021 en Amstelwijs denkt mee over 
opzet en inhoud. Deze is vooral bedoeld voor nieuwkomers en taalachterstanden in groep 3.  

 De GMR leden maken zich ook zorgen over kwetsbare leerlingen in de huidige groepen 8. In 
gesprekken met het Voortgezet Onderwijs is dit al aangegeven en in de brugklassen zal extra 
aandacht aan de leerlingen besteed worden. De directeur-bestuurder zal aandacht voor deze groep 
ook meenemen bij de inhoud en opzet van de zomerschool.  

Digitale geletterdheid: 

 Samen met een extern bedrijf hebben de ICT coördinatoren een plan van aanpak opgesteld dat op 
zes Amstelwijs scholen als pilot zal starten. Ook na het pilot jaar wordt dit vervolgd. De 
bovenschools ICT begeleider blijft in dienst van Amstelwijs.  

Bestuurswisseling: 

     De verwachting is dat de nieuw aan te stellen interim bestuurder met ingang van 1 maart as.  voor 
3-4 maanden benoemd gaat worden.  

 

Profiel interim bestuurder 

De Raad van Toezicht heeft, middels een brief, de GMR op de hoogte gebracht van de laatste stand van 

zaken. Er is contact gezocht met de voormalig interim bestuurder van OG Amstelland. Het voorstel ligt 
er om de leden van de benoemingsadviescommissie (BAC) met hem te laten kennismaken en van 
hen te horen of zij de kandidatuur onderschrijven. Dit wordt door de vergadering geaccepteerd, 
maar terugkoppeling naar alle leden blijft wenselijk.   

  

Benoemingsadviescommissie directeur-bestuurder 

De GMR leden hebben op verzoek van de leden van de BAC input gegeven voor hun interview met 
de adviseur van recruit bureau Erik Versteege Search.  
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Daarbij is gesproken over: 
o het type bestuurder, zowel onderwijskundig en bedrijfskundig; 
o de ontwikkeling van de organisatie: 
o de uitdaging op het gebied van internationalisering, digitalisering en populatie. 
Beide leden gaven aan dat het inhuren van het bureau een goede investering is. De samenwerking 
met de RvT is open en toegankelijk. 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de profielschets. Deze zal ter advies worden 
voorgelegd aan de GMR.  De RvT verwacht in februari breed in de media te gaan werven en in 
maart met de gesprekken te kunnen beginnen.  

 

Gesprekspunten RvT  
In de vergadering van 15 maart as. zullen leden van de RvT de GMR vergadering bijwonen. De 
gesprekspunten zijn: 
1. De voortgang van de benoemingsadviescommissie; 
2. Amstelwijs in coronatijd; 
3. Het leerkrachtentekort. 
   

 


