
  

Frans Zieglerstraat 201 | 1087 HN Amsterdam 
 

1 

Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam 
  

 

Notulen GMR 2020 - 2021 
Locatie   : De Zuiderzee 
Datum   : 23 juni 2021   
Voorzitter  : Anno Pander 
Notulist   : Francis Engels (tijdelijk notulist) 
Aanwezig  : Karin Brandenburg (dir. De Zuiderzee), Sander Komijn (ouder De Zuiderzee), Manon van der Garde (ouder Het Podium), Saskia Jansens (lkr. Het Podium),  

 Janneke Zetzema (lkr. Piet Hein), Marjolein Kampschreur (ouder De Zevensprong) Anno Pander (lkr. Elzenhagen en voorzitter),  
 Suzanne de Bakker (ouder Het Gein), Nikki Postma (lkr. Het Gein), Edward Koldewijn (ouder Elzenhagen via Zoom),   

Afwezig met bericht : Myrna Bakker (ouder Piet Hein), Yvonne Grein (lkr. De Zevensprong) 
 

Voor deze avond staan twee vergaderingen gepland; de GMR-vergadering en aansluitend de vergadering GMR/Bestuur.  

 Onderwerp Toelichting Actie 
1. Opening en 

welkom 
-Vooruitblik agenda 

Mededelingen van de voorzitter 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
V.w.b. de aansluitende vergadering met het bestuur: Irene Harmsen, voorzitter van het bestuur, heeft zich voor deze vergadering 
afgemeld. Een gezamenlijk voorzitterschap bij deze vergadering is dus niet aan de orde. Monica de Waal had aangeboden het 
technisch voorzitterschap op zich te nemen. De GMR-voorzitter heeft van dit aanbod geen gebruik gemaakt. 
De voorzitter vindt het jammer, dat Irene Harmsen heeft af moeten melden, temeer omdat GMR en bestuur een keer per jaar de 
gelegenheid hebben om te vergaderen. 
 
De voorzitter stelt voor om bij het gezamenlijke deel het accent te leggen op de samenwerking GMR/Bestuur en fase 2 
(toekomstbestendig maken van ABSA o.l.v. Monica de Waal). De GMR-leden kunnen zich hierin vinden. 
 
Reacties vanuit de GMR n.a.v. de mededelingen: 
De GMR-leden zijn verbaasd en hebben moeite met haar afwezigheid vooral nu er rondom de communicatie over het proces “Pride 
Valley” discussie is. 
 
Ingekomen verzoeken/vragen m.b.t. financiën: 

• De MR van De Zevensprong vraagt om informatie over de gelden à €812,- omschreven als “Bijdrage Voorzitterschap GMR”. 
• Vraag m.b.t. het terugstorten van reserves scholen naar de Stichting.   

 
 

2. (Concept) notulen 
GMR-vergadering, 
18 mei 2021 

Opmerking uit de vergadering: Niet iedereen kan het verslag openen. Anno plaatst het opnieuw in de Dropbox. 
N.a.v. acties: 

• Manon heeft geen eenduidige informatie kunnen vinden over advies- dan wel instemmingsrecht voor de GMR bij het stichten 
van een nieuwe school. Het punt van uitbreiding met een nieuwe school wordt in de wet op medezeggenschap niet benoemd. 

Nog openstaande acties: 
● M.b.t. “Adresseren aan DO”: T.z.t. nodigt Trix Anno uit voor een DO.  
● M.b.t. “Contact Edward, Janneke (HRM), Trix over terugdringen ziekteverzuim”: Edward neemt met Trix contact op. 

Goedkeuring notulen: 

Anno 
 
 
 
 
Trix 
Edward 
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● De notulen van 18-05-2021 worden vastgesteld. Francis plaatst ze op de website van ABSA en stuurt deze door naar het 
ABSA- bestuur. 

Francis 

3. Mededelingen ter 
info  
 
 
 
 
 

Jaarkalender GMR 2021 – 2022 
De voorzitter deelt mee dat de jaarkalender de avond daarvoor in Dropbox is geplaatst. De eerste vergadering staat gepland op 8 
sept. Graag alvast noteren. 
 
Afscheid bestuurslid Piet Kranenburg 
Bij de afsluiting van de gezamenlijke vergadering GMR/Bestuur zal de voorzitter Piet Kranenburg bedanken voor zijn inzet voor 
ABSA. 
 
Leden GMR volgend schooljaar 
Sander Komijn deelt mee volgend jaar zijn GMR-lidmaatschap te beëindigen, vanwege zijn onvrede met de communicatie vanuit het 
bestuur. 

  
Allen 

4. Jaarverslag 2020 
 

Behandeling  Concept- Jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020 ABSA o.l.v. Sander Komijn 
Inleiding: 
De “Memo Jaarverslag 2020 (concept)” dient als leidraad voor de bespreking door Sander Komijn. Zie de Dropbox voor het 
verslag. 
 
Achtergrondinformatie: 

• Bovenstaande memo is opgesteld door de  “Expertgroep financiën van de GMR”. Deze bestaat uit: Marjolein Kampschreur 
(GMR-Ouderlid De Zevensprong), Justin Pilgram (ouder Het Podium), Sander Komijn (GMR Ouderlid De Zuiderzee). 

• Op 18 juni 2021 heeft de expertgroep financiën het jaarverslag 2020 met de directeur-bestuurder en externe controller van 
ABSA besproken. In dit memo beschrijven zij hun belangrijkste bevindingen en advies aan de GMR.  

 
Sander Komijn doet namens de “Expertgroep financiën van de GMR” verslag over het proces: 

• De expertgroep is van mening dat het moeilijk was om met de extern controller en directeur-bestuurder tijdig tot een afspraak 
te komen. Hierdoor stond de commissie, bij de voorbereidingen van deze GMR-vergadering, onder tijdsdruk. 

• De expertgroep had het overleg goed voorbereid. Er waren diverse vragen, die betrekking hadden op de Jaarrekening 2020, 
vooraf ingediend. Ook waren er vragen over de nog te ontvangen begroting. 
De belangrijkste zaken zijn doorgesproken echter niet alle vragen zijn beantwoord. Aangezien de begrotingsgesprekken 
formeel plaastvinden nadat de Jaarrekening is vastgesteld, is er op die vragen niet ingegaan. De commissie heeft dit als 
teleurstellend ervaren, gezien deze in het verlengde liggen van de resultaten van de jaarrekening 
 

V.w.b. de Concept-Jaarrekening 2020: 
• Sander Komijn geeft weer wat er in de “Memo Jaarverslag 2020 (concept)” staat beschreven (zie Dropbox). 
• De “Expertgroep financiën van de GMR” heeft verzocht om een aanpassing in het Jaarverslag 2020 bij het onderdeel 

“Bestuursverslag”. Dit betreft de volgende twee onderdelen: 
- “In het bestuursverslag wordt over Pride Valley geschreven dat de aanvraag bij de gemeente om dit initiatief op te nemen 

in het Scholenplan 2021-24 tot stand is gekomen na “een periode van zorgvuldige gesprekken met het bestuur, de 
initiatiefnemers uit Zuidoost en de ABSA-GMR”. De “Expertgroep financiën van de GMR” heeft verzocht om aanpassing 
van deze formulering waar het ABSA-GMR betreft, daar deze onjuist is. 
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- In het bestuursverslag werd nauwelijks melding werd gemaakt van het vertrek van de vorige directeur-bestuurder. Dit zou 
in de herziene versie zijn aangepast. 

 
Advies uitbrengen (GMR heeft adviesrecht) 
De “Expertgroep financiën van de GMR” adviseert de GMR om nu nog geen advies uit te brengen. In de memo wordt dit als volgt 
omschreven: ”Gezien het ontbreken van de accountantsverklaring en de aangekondigde wijzigingen in het bestuursverslag en de 
jaarrekening, kunnen wij de GMR niet zonder meer positief adviseren het jaarverslag goed te keuren. Naar onze mening zou 
goedkeuring kunnen volgen na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring en aanpassing van de opmerkingen gemaakt 
in de paragraaf ‘Bestuursverslag’ hierboven.” 
Besluit: 

- De GMR stemt met het hierboven genoemde advies in. 
- De GMR stemt ermee in dat de “Memo Jaarverslag 2020 (concept)” aan het ABSA-bestuur wordt overhandigd. 

 
Vragen/opmerkingen vanuit de GMR 

• Een GMR-lid twijfelt eraan of de huidige bestuursvorm de juiste is voor ABSA aangezien het een organisatie betreft waar veel 
geld in omgaat. Het bestuur bestaat nu, uitgezonderd de directeur-bestuurder, uit vrijwilligers. Het besturen vergt veel tijd, 
wellicht is het een optie meer centraal te regelen. De consequentie is dan wel dat er financiën moeten worden afgeroomd van 
de scholen. 
Als reactie hierop geeft een van de GMR-leden aan, dat de insteek van het bestuur tot nu toe is geweest dat de gelden 
zoveel mogelijk aan de leerlingen/de scholen worden besteed en dat het bestuur daarom voor vrijwilligers heeft gekozen (en 
ouders gezien het uitgangspunt van Algemeen Bijzondere Scholen. 

• Een GMR-lid vraagt zich af, waarom er geen financiën beschikbaar worden gesteld voor de kortgeleden aangestelde 
schoolondersteuners. 

• Een GMR-lid vraagt zich af of het verantwoord is om met “Pride Valley” verder te gaan als, naar zijn mening, de huidige 
processen niet op orde zijn. Hij acht het beter om eerst te focussen op de huidige processen en daarna te groeien naar de 
ambitie van 3000 leerlingen. Hier wordt door een aantal GMR-leden instemmend op gereageerd. 
Een GMR-lid adviseert om eerst te informeren naar de rechten van de GMR in deze. (Zie punt 2. Mededelingen.) 
 

Persoonlijke opmerking van Sander Komijn 
Sander ziet voor zichzelf geen rol meer in de GMR en zal volgend schooljaar zijn GMR-lidmaatschap te beëindigen, vanwege de 
moeizame communicatie vanuit het bestuur, o.a.; het kostte hem veel moeite om een afspraak te maken over “Het concept-
Jaarverslag 2020” en ook het gesprek zelf hierover heeft hij als lastig ervaren. 
 

 Afsluiting De voorzitter sluit de vergadering af. Na de pauze volgt het overleg GMR/Bestuur.  
 


