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Inleiding 

Beste mensen, 

 

Hierbij ontvangen jullie de tweede nieuwsbrief van de GMR, tevens de eerste 

nieuwsbrief in dit nieuwe schooljaar. Zoals al aangegeven in de eerste nieuwsbrief van 

juli jl. is het de bedoeling dat we zo’n zes keer in het jaar op gezette tijden een 

nieuwsbrief laten verschijnen. 

In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de onderwerpen die in de periode van juni 

tot begin oktober aan de orde zijn geweest in het overleg van de GMR en het overleg 

met het College van Bestuur (CvB). 

We wensen jullie veel leesplezier. 

 

Werkdruk en kwaliteit 

Dit onderwerp staat prominent op de agenda van CvB en die van de GMR. Werkdruk is 

lastig om te monitoren. Input daarvoor wordt onder meer verkregen uit de risico-

inventarisatie en evaluatie (RI&E), waar een beeld uit komt hoe werkdruk wordt 

beleefd, en uit de verzuimcijfers.  

Sinds het schooljaar 2018-2019 hebben scholen de beschikking gekregen over extra 

geld ter verlaging van de werkdruk. Deze werkdrukmiddelen zijn door veel scholen 

besteed aan de inzet van extra personeel in de vorm van onderwijsassistenten. Hoewel 

dit zeker een welkome toevoeging is op de personele bezetting, wordt dit niet door alle 

scholen ook ervaren als verlaging van de werkdruk. 

Het CvB heeft inmiddels een enquête laten uitzetten die voornamelijk is bedoeld voor 

de evaluatie van de werkdrukmiddelen. De GMR ontvangt een samenvatting daarvan. 

 

Koers 2019-2023 

Vanaf het begin van dit kalenderjaar hanteert AMOS een nieuw strategisch 

beleidsplan: Koers 2019-2023. De doelstellingen en ambities die zijn neergelegd in 

‘Koers’ zijn omgezet in beleid en in planning gezet voor de komende jaren. De doelen 

zijn door het CvB, in overleg met de schooldirecties, in de eerste helft van het jaar 

verder aangescherpt. 

Ook de GMR heeft nog een aantal voorstellen gedaan, die in de uitwerking van het 

beleidsplan kunnen worden opgenomen. Dit is onderwerp van verder gesprek. Het CvB 

zal nog reageren op onze vragen over de jaardoelen die in “Koers” zijn opgenomen en 

in kwartaalrapportages verslag doen van de uitvoering. 

De GMR heeft een positief advies gegeven met betrekking tot de inhoud en marsroute 

zoals in “Koers” is vastgelegd. 
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Scholen verbinden / scholenpalet en meerschoolse directie 

In april 2018 heeft het CvB een memo vastgesteld waarin uitleg wordt gegeven over 

het instellen van meerschoolse directies. Op grond daarvan is AMOS begonnen met 

het verbinden van scholen zonder de GMR over de beleidslijn vooraf om advies te 

vragen (wat wel nodig is volgens het GMR reglement en de wet). Inmiddels zijn wij met 

het CvB overeengekomen dat: 1) wij voor onze vergadering in november een 

beleidslijn zullen ontvangen met adviesvraag, en 2) verdere implementatie niet wordt 

voortgezet voordat de GMR beleidsadvies heeft kunnen uitbrengen en de MR-en heeft 

kunnen inlichten. Verder zullen wij door het CvB, als onderdeel van de nieuwe 

beleidslijn, vooraf geïnformeerd worden over voorgenomen benoemingstrajecten.  

De GMR heeft alleen bemoeienis met het beleid, niet met de individuele benoemingen 

van directieleden. Over deze (niet-actieve) rol van de GMR bij benoemingen van 

meerschoolse directieleden en (daarmee) wel actieve rol van de individuele MR-en 

zullen we de MR-en binnenkort apart informeren.  

 

Functiebouwwerk 

De GMR heeft kort met het CvB gesproken over het bestaande functiebouwwerk. Gelet 

op alle ontwikkelingen en nieuwe functies moet dit worden geactualiseerd. 

Vanuit de PO – Raad (de belangenbehartiger van werkgevers in het primair onderwijs) 

was aangekondigd dat een nieuwe set functies zou worden gepubliceerd met de 

invoering van een nieuwe cao. Doordat de cao-onderhandelingen op het laatste 

moment voor de zomervakantie zijn afgebroken, is ook de publicatie van deze nieuwe 

set functieomschrijvingen uitgesteld. 

Afgesproken is nu dat het functiebouwwerk zal worden bijgewerkt, zodra de nieuwe 

cao uitkomt en ook de nieuwe functiebeschrijvingen worden gepubliceerd. 

 

Privacy 

Sinds een jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 

De GMR is met name geïnteresseerd in de implementatie van de maatregelen die met 

de invoering van de AVG samenhangen. Het CvB is daar druk mee bezig. Het is niet 

gelukt om dit punt in september (het eerste overleg met het CvB na de zomervakantie) 

te bespreken. Daarom is het doorgeschoven naar het volgende overleg. Meer hierover 

in onze volgende nieuwsbrief. 

 

Onderzoek AMOS door onderwijsinspectie 

Jongstleden september heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan AMOS. 

Het betrof een regulier bezoek in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Bij dit 

onderzoek worden ook de verschillende geledingen, zoals de GMR, gevraagd om input 

te leveren. Een aantal leden van de GMR heeft, als onderdeel van dat onderzoek, een 

gesprek met de inspectie gevoerd. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Zodra er meer bekend is zullen 

we hierover schrijven in een volgende nieuwsbrief. 
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Begroting 2020 

Op dit moment wordt door het CvB hard gewerkt aan het opstellen van de begroting 

voor 2020. Een van de onderdelen van de begroting is het bestuursformatieplan. 

Afgelopen schooljaar is met het CvB afgesproken dat de GMR al in een vroeg stadium 

zou worden meegenomen bij het opstellen van de begroting. In dat verband heeft het 

CvB begin september een inloopoverleg georganiseerd. Dit overleg is door een aantal 

leden van de GMR bezocht. Later dit jaar ontvangt de GMR de definitieve versie van 

de begroting 2020. 

 

Actualiteit: Voorgenomen besluit tot opheffing van Lokaal PO 

In de vergadering van 15 oktober is door het CvB advies gevraagd met betrekking tot 

het opheffen van de expertgroep voor Passend Onderwijs (Lokaal PO). Deze 

adviesaanvraag had prioriteit in verband met de termijn waarop de betrokken 

medewerkers moeten worden aangezegd. De medewerkers, die formeel allen in dienst 

zijn van stichting ASKO, hebben in ieder geval nog een baangarantie tot 1 februari 

2021. 

De GMR heeft de aanvraag bestudeerd en beoordeeld op inhoud en zorgvuldigheid ten 

aanzien van de betrokken medewerkers. Alles overwegende heeft de GMR besloten 

positief te adviseren. 

  

Overige onderwerpen die in de vergadering van 15 oktober zijn besproken, zullen 

worden benoemd in de volgende nieuwsbrief. 

 

Vergaderingen 

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de vergaderingen gepland. 
 

Overleg GMR Overleg GMR met CvB 

19-11-2019 3-12-2019 

21-1-2020 11-2-2020 

10-3-2020 7-4-2020 

9-6-2020 19-5-2020 

30-6-2020  

 
 

Volgende Nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief van de GMR zal verschijnen medio december 

 
 
 
 

 

GMR – secretariaat 
T (020) 30 33 110 .  
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