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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs 
Datum bespreking:  06 - 09 - 2021 
 

Mededelingen 

 Het verslag van de GMR vergadering en de besluitenlijst van 21-06-2021 zijn goedgekeurd en het 
korte verslag staat op de website; 

 Via de mail is ingestemd met het bestuursformatieplan 2021-2022; 
 

Kennismaking directeur-bestuurder 
De per 1 augustus benoemde directeur-bestuurder wil in zijn beleid de nadruk leggen op verbinden op 
alle niveaus. Op directie niveau zal hij dit perspectief verwoorden in een plan dat wordt voorgelegd aan 
de Raad van Toezicht. Op leerkrachten niveau zal de eerste aftrap hierover zijn op de komende 
personeelsdag. Voor goed onderwijs aan alle Amstelveense leerlingen wil hij een betere samenwerking 
met Amstelland. 
  
Jaarplan 2021-2022 
De onderwerpen die op dit moment zijn speciale aandacht hebben zijn: 
o De bovenschoolse plusklassen: 
o Internationalisering: 

Het plaatsingsbeleid van de vele nieuwkomers in Amstelveen moet gericht zijn op de lange termijn 
en er moet eerlijker tegemoet gekomen worden aan de wensen van ouders. Meer inzicht in de 
inschrijvingen op de scholen is noodzakelijk. Leerlingen moeten gegarandeerd plaats krijgen en, 
samen met Amstelland, op een eerlijke en transparante wijze gespreid worden binnen Amstelveen.  

o Nieuwe school in ‘De Scheg’: 
De directeur-bestuurder wil een pilot met kwalitatief duurzaam onderwijs in een andere ruimtelijke 
indeling. Onder meer het leerkrachtentekort stelt andere vragen en eisen aan de vormgeving van het 
onderwijs. Opgedane ervaring in ‘onderwijs op afstand’, wetenschappelijke inzichten en expertise 
van ouders kan hierbij meegenomen worden. 

o Invallers-/leerkrachtentekort: 
Het masterplan heeft wel wat resultaat opgeleverd, maar de invalpools zijn leeg en de inzet van 
uitzendbureaus te duur. Ondersteuning en ‘binnen en blij houden’ van het zittend personeel is erg 
belangrijk. Door onderlinge verbinding en samenwerking en goede communicatie kunnen de scholen 
van Amstelwijs elkaar helpen de meest urgente tekorten op te lossen. 

o AVG: 
Google wordt op het gebied van gegevensbescherming (AVG) dichtgetimmerd. 

o Expertise centrum: 
In een expertisecentrum kunnen geschoolde leerkrachten de gespecialiseerde zorg voor leerlingen 
op zich nemen. Dit kan losgezien worden van het SBO die als samenwerkingspartner betrokken blijft.  

o Kinderrijk: 
Over de samenwerking met Kinderrijk zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Daar waar het naar 
tevredenheid gaat, blijft de situatie gehandhaafd.  

o Zomerschool 2021: 
Die is georganiseerd door de Gemeente en de kosten bedroegen € 300.000. Om te bepalen of de 
vooropgezette doelen (tegen kans ongelijkheid met het accent op taalontwikkeling) gehaald zijn, 
moet nog met een meting en in een gesprek bepaald worden.   

 

Bovenschoolse inzet extra gelden 
De NPO gelden (nationaal programma onderwijs) zullen bovenschools worden ingezet voor expertise en 
visie ontwikkeling die toekomstbestendig is. Met accent op vormgeving, communicatie en samenwerking 
met Amstelland. De afroming van de gelden voor de bovenschoolse besteding is afgestemd met de 
directies van de scholen.  

 

Besteding nader ingevuld: 
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 er komt een bovenschoolse kwaliteitsmedewerker die zich richt op o.a. profilering, zelf regulerend 
leren, veiligheid, coaching en de kwaliteit cultuur. Er komen tools voor nu en later; 

 ouderbetrokkenheid; 

 aanschaf van extra materiaal (bv. laptops); 

 curriculum verrijking: dans, muziek, toneel, bewegend leren; 

 extra personeel in de vorm van remedial teachers, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten; 

 duurzame zorg ontwikkeling d.m.v. een expertisecentrum; 
 

De scholen hebben m.b.v. de schoolscans plannen gemaakt en die besproken met de MR. Die plannen zijn 
op Amstelwijs niveau besproken door de directeur met de HR medewerker. De gelden zijn aan de scholen 
toegekend en is het aan de school hier praktisch uitvoering aan te geven.  

          
GMR jaarverslag 2020-2021 
Er worden enkele tekstuele verbeteringen voorgesteld die zullen worden doorgevoerd. Daarmee is het 
jaarverslag goedgekeurd en zal het op de Amstelwijs website geplaatst worden.  

 

   
 
 


