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Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelwijs 

  Datum bespreking:  11 - 10 - 2021 
 

Mededelingen 

➢ Het verslag van de GMR vergadering en de besluitenlijst van 11-10-2021 zijn goedgekeurd en het 

korte verslag staat op de website; 

➢ Amsteltaal sluit niet aan bij de GMR, maar de directeur staat ervoor open om mee te denken/ te 

adviseren mocht dit relevant zijn;  

➢ de geplande studiedag voor personeel wordt vanwege de corona gerelateerde beperkingen  

uitgesteld. 
 

Gesprek met leden van de Raad van Toezicht 

Het dagelijks bestuur van de GMR heeft gesproken met drie leden van de Raad van Toezicht. De 

gespreksonderwerpen waren: 

o het leerkrachtentekort;  

o de besteding van de NPO gelden;  

o de financiële situatie van Amstelwijs; 

o de nieuwe directeur-bestuurder. 

Samenvattend was het een prettig en open gesprek waarbij GMR en RvT op hoofdpunten op een lijn 

bleken te zitten.  
 

Actiepunten Amstelwijs 2021 – 2022  

   De volgende punten zijn met de directeur-bestuurder besproken: 

● NT2 onderwijs: mede doordat de Gemeente werft, loopt het aantal nieuwkomers op. Er zijn 

momenteel bij beide besturen wachtlijsten voor de nieuwkomersklassen. Mogelijke oplossingen worden 

besproken met de Gemeente. 

● Coaching: De directeur-bestuurder wil zij-instromers het eerste half jaar op de werkplek coachen. 

Voor starters zou een mediation voor ‘moeilijke’ gesprekken zinvol zijn.  

● In de evaluatie van de bedrijfsarts worden ook de werknemers betrokken. 

● Onderwijs bij corona uitbraak: als een groot deel van een groep besmet is, zal in overleg met de 

ouders gekozen worden voor thuisonderwijs voor de hele groep.  

● Amstelwijs biedt de scholen de ruimte om om te gaan met de corona regels zoals dat het beste 

past bij de specifieke schoolsituatie.  

● Het leerling overschot is een probleem dat met alle betrokken (ouders, gemeente, RVT, andere 

scholen) samen moet worden aangepakt en opgelost. Om elkaar te helpen zal, samen met Amstelland, 

schuiven met leerkrachten tot de mogelijkheid moeten horen. Het masterplan leerkrachtentekort is 

afhankelijk van de situatie binnen een school en zal ook per school moeten worden vormgegeven.  

● Nieuw te stichten school in “De Scheg”: gedacht wordt aan een school met duurzaam onderwijs, 

meer ruimte en samenwerking met kinderopvang die een andere opvatting heeft. Een eerste PO-VO 

school in Amstelveen zou ook een mogelijkheid zijn.  

Samen met Amstelland wordt ook de mogelijkheid van een nieuwe school in Legmeer onderzocht. 

● Op de scholen waar het goed gaat wordt de samenwerking met Kinderrijk gecontinueerd. Over de 

andere locaties is overleg  gaande.  
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● Een expertisecentrum voor zorgleerlingen gaat verder dan het SBO. Het geld dat afgelopen jaar 

hiervoor begroot is, is door de SBO school o.a. ingezet om de expertise te vergroten, de inzet van 

ambulante ondersteuners en observatieplaatsen op de school van herkomst.  
 

Bovenschoolse besteding NPO gelden 

GMR leden geven aan dat voor de MR het hele proces en format rond de besteding van de NPO gelden 

niet duidelijk is (geweest). Zeker is dat de MR akkoord moet gaan met de besteding van de gelden en dat 

dit moet worden vastgelegd in het MR verslag.  

Voor de directie is het zaak goed te kijken naar de de schoolscan. Welke visie volgt daaruit, wat is de 

bedoeling, welke ambitieuze veranderingen zijn wenselijk, wat is er op de lange termijn mogelijk en 

passen de uitgaven in de begroting. Er zijn gesprekken geweest met de  financial controller van 

Amstelwijs, waardoor iedere school een goede begroting heeft. Acties die zeker zijn, kunnen, met 

instemming van de MR, uitgevoerd worden. De uitgaven worden gemonitord door Amstelwijs door 

meerdere meetmomenten. 
 

Bovenschools wordt een bedrag afgeroomd dat gebruikt kan worden voor schooloverstijgende 

ondersteuning en initiatieven waardoor Amstelwijs sterk en competent kan blijven.  
 

Amstelwijs Statuut medezeggenschap, GMR  reglement en huishoudelijk reglement 

Het Statuut is van toepassing op MR en GMR en wordt geïnitieerd door Amstelwijs. Tweederde van de 

GMR leden moet er mee instemmen.  

De opmerkingen m.b.t. deze stukken zijn besproken en de aangepaste versies zullen in de volgende 

vergadering worden vastgesteld.  
 

Bestuur en werkgroepen GMR 

De functie van vicevoorzitter zal per toerbeurt door PGMR leden worden ingevuld. Als de voorzitter 

onverhoopt afwezig is, zal ter plekke een vervanger worden gevraagd.  
 

De directeur-bestuurder heeft aangegeven graag met werkgroepen te werken die in overleg met de 

verantwoordelijke stafmedewerker beleidsstukken voorbereiden.  De GMR voorzitter ondersteunt deze 

visie en geeft aan dat dit het initiatiefrecht van de GMR bevordert, tot een betere discussie kan leiden en 

de lasten van de hele groep zal verkleinen. De PGMR leden geven aan dat de werkdruk al hoog genoeg is. 

Besloten is dat ieder GMR lid, zonder verplichting, aangeeft welke onderwerpen hij/zij het meest 

interessant vindt. In voorkomende gevallen kan dan worden gevraagd wie zitting wil nemen in een 

werkgroep.  
 

 


