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Verslag GMR-vergadering van 5 juli 2022 

Aanwezig: Het Duet Personeelsgeleding Marcella Bax 
 Het Duet Oudergeleding Maaike Roseboom 
  

De Kwikstaart Oudergeleding Hester van der Putten 
 De Springschans Personeelsgeleding Manja Houtman, secretaris 
 De Springschans Oudergeleding Sekhar Lahiri 
 ´t Startnest Oudergeleding Daniël Wolffensperger, voorzitter 
  

De Vuurvogel Personeelsgeleding Marjolein van Hoorn  
 De Zon Personeelsgeleding Marjoleine Hoekstra 
 De Zon Oudergeleding Anoeska van Schie 
 Wijzer aan de Amstel directeur-bestuurder  Ronald Akkerboom (Rak) 
  
Afwezig mb: De Vuurvogel Oudergeleding vacature 
 ´ t Startnest Personeelsgeleding Tanja Wijnands 
 De Kwikstaart Personeelsgeleding Nathalie van den Heuvel 
 
  
Verslag: Mia Olthof, stafbureau Wijzer aan de Amstel 
 
 
 
1. Opening  
De heer Wolffensperger opent de vergadering en heet de deelnemers welkom.  
 
2. Mededelingen 
Agenda 
De link in de agenda naar onderliggende stukken werkt niet voor GMR-leden met e-mail adressen 
buiten Wijzer. 
Aanbesteding 
Ronald Akkerboom informeert de GMR naar de huidige stand van zaken rondom aanbestedingen. De 
aanbesteding van Energie loopt. Wijzer sluit 1-1-2024 aan i.v.m. lopende contracten. 
De aanbesteding van meubilair gaat na de zomervakantie van start en het is de verwachting dat het 
einde kalenderjaar afgerond is. 
De aanbesteding voor ICT start hierna. Er wordt eerst beleid en afspraken gemaakt waardoor het 
duidelijk wordt wat de stichting nodig heeft. 

 
3. Verslag d.d. 31 mei 2022 
Blz. 1, punt 2: Mededelingen 
Een aantal GMR-leden geeft aan niet alle stukken te hebben gelezen omdat deze laat zijn 
aangeleverd.  
Blz. 2, punt 5 Functiehuis 
Functiehuis komt, conform de afspraken, volgend kalenderjaar terug op de agenda. 
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
4. Scholingsovereenkomst behorende bij Gesprekkencyclus 
4.1  Scholingsovereenkomst ter instemming 

De scholingsovereenkomst is verruimd, reiskosten en studieboeken worden voortaan ook 
vergoed. De terugbetalingsregeling is ook versoepeld waardoor terugbetaling is versoepeld als 
een werknemer tijdens of na de studie overstapt naar een andere werkgever. 
De P-GMR vraagt naar de status van de € 500 persoonlijke budget. Deze wordt ook gebruikt 
door scholen voor gezamenlijke teamscholing. 

Rak Rak weet niet welke afspraken hierover zijn gemaakt en komt hierop terug.  
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4.2      Aanbiedingsbrief GMR 
De P-GMR stemt in met de scholingsovereenkomst en voorzitter en secretaris zetten hun 
handtekening op de aanbiedingsbrief. 

 
5. Reiskostenvergoeding 
Rak legt een aanpassing van de reiskostenvergoeding voor onderwijzend personeel voor aan de P-
GMR. OOP krijgt de reiskostenvergoeding over het gehele kalenderjaar uitgekeerd. OP slechts over 
10 maanden. Hoe dit cao-technisch is ontstaan is niet duidelijk. Rak stelt nu voor, als (tijdelijke) geste 
naar het OP deze regeling uit te breiden naar 12 maanden. Hij stelt voor in het najaar deze 
aanpassing te evalueren. 
In antwoord op vragen van de P-GMR bevestigt Rak dat uitbreiding van het fietsenplan wordt 
onderzocht. Deze is gemaximeerd i.v.m. de werkkostenregeling. Ook andere mogelijkheden worden 
onderzocht. Zodra er een besluit genomen kan worden, wordt de GMR geïnformeerd. 
5.1 Aanbiedingsbrief ter instemming 

 De P-GMR stemt in met het voorstel en voorzitter en secretaris ondertekenen het 
instemmingsbesluit. 

 
6. CONCEPT Bestuurlijk jaarplan 
Het Bestuurlijk Jaarplan is een ‘aankondiging’ van de directeur-bestuurder over wat hij gaat doen. 
Het is o.a. gebaseerd op de opdracht die hij van de RvT heeft gekregen en put uit verschillende 
bronnen w.o. het Koersplan, de Risico Analyse en Governance en Bestuur. De lat word bewust hoog 
gelegd zodat het ‘spannend’ blijft of de doelen worden gehaald.  

Rak In het stuk zijn een aantal commissies opgenomen. Rak vraagt de P-GMR collega’s voor te dragen die 
een bijdrage kunnen leveren in een van de genoemde commissies. Hij zal daartoe een 
‘oplegger’/deelbare versie van dit jaarplan opstellen waarmee de P-GMR hun collega’s kunnen 
informeren. 

 
7. Invulling GMR cyclische planning 2022-2023 
De GMR besluit deze brainstorm te plannen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Daarbij zijn 
directeur-bestuurder en notulist niet aanwezig. 
 
8. Opvolging secretaris GMR 
De opvolging van Manja Houtman als P-GMR lid namens De Springschans is geregeld. Haar plaats 
wordt ingenomen door Daan Bartels, ook van De Springschans. Het is nog niet bekend wie de functie 
van secretaris overneemt. 
Daniel Wolffensperger neemt afscheid als voorzitter en GMR-lid. De GMR bevestigt Maaike 
Roseboom als nieuwe voorzitter. 
Anoek van Schie neemt afscheid als ouder-lid van de GMR. Haar opvolger is nog niet bekend. 
De GMR bedankt de aftredende leden voor hun inzet. 
 
9. GMR-reglement 
9.1  Medezeggenschapsreglement 2019 
9.2  Nieuw Medezeggenschapsreglement 2022 

Het Medezeggenschapsreglement 2022 wordt vastgesteld. Na een laatste spellingscheck zal de 
voorzitter het stuk ondertekenen. 

 
10. Sluiting 
Het sectorplan Covid, onlangs door het rijk verspreid, dient voor 1 oktober met de MR’en besproken 
te worden. Het plan wordt op schoolniveau afgehandeld en komt niet in de GMR. 
 
De voorzitter sluit de vergadering dankt de deelnemers voor hun aanwezigheid. 
 
De volgende vergadering is op: 

 
20 september 2022 

 Springschans,  19.30 – 21.30 uur 
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Besluitenlijst 2022 
 

Nr   

   

8 GMR stelt het Medezeggenschapsreglement 2022 vast 5 juli 2022 

7 P-GMR stemt in met de tijdelijke uitbreiding reiskostenvergoeding voor OP 5 juli 2022 

6 P-GMR stemt in met scholingsovereenkomst behorende bij gesprekkencyclus 5 juli 2022 

5 Vergaderschema 2022-2023 vastgesteld 31 mei 2022 

4 De P-GMR stemt - met beperkingen - in met de gesprekkencyclus  31 mei 2022 

3 De P-GMR stemt in met het functiehuis versie 20220516 31 mei 2022 

2 De P-GMR adviseert positief over arbodienst Spoor3 31 mei 2022 

1 De GMR adviseert positief over de begroting 25 januari 2022 

 
 


