
Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden op 

22 januari 2019 in het stafbureau. Aanvang 18 uur. 

 

Aanwezig: de GMR leden: Marike Utzon, Marieke Heida, Sytze van der 

Zwaag, Stijn Beerends, Evert Visser, Frederik Jan van der Meulen,  Dedmer Swart   directie: Mark 

Vrolijk; notulist: Jannie Tadema.  

 

1. Opening en welkom door de voorzitter; afmelding van Evelien Adema, Dedmer Swart, Jos 

Tigchelaar en Frederik Jan van der Meulen. 

2. De nieuwjaarsborrel was een leuke bijeenkomst. Zo leer je elkaar op een andere manier kennen.   

Mededelingen en vaststellen van de agenda; DGO 30 januari ledenraadpleging over de fusie. 

3. verslag van de vergadering van 20 november. 

Lara was daarbij wel aanwezig; 

4. BFP  

MH: functiegebouw: functie lerarenondersteuner ingetrokken. Worden de lerarenondersteuner nu 

ow assistent. Dat zou mooi zijn maar staat er niet? Wat gebeurt er met die collega’s? Wordt gemist. 

SvdZ: graag meer uitleg over hogere garantie kleine scholen. Hoe staat dat in verhouding tot het 

aantal groepen en waar vind je dat terug? 

SB: budget piekdagen. Hoe zit dat?  Hoe krijg je daar het geld voor/waar is het voor bedoeld? 

MH: BFP vorig jaar: 9 fte beschikbaar voor extra dingen. Waar is dat stukje gebleven? 

Parkeren tot de uitleg van de directeur-bestuurder. (vergelijking 2018 en 2019). 

Verhelderende toelichting door de directeur-bestuurder. Daarmee zijn al veel van de eerder gestelde 

vragen beantwoord. Wat betekent kleine scholentoeslag precies.  

Geen nieuwe lerarenondersteuners meer aannemen. Niet nieuwe collega’s in deze functie. 

Instemmen met advies?  Ja, ingestemd. 

 

5. Verkiezingen: 

Rob Verveer en Klaas Jan Jensma hebben zich tot nu kandidaat gesteld. Voorstel om nogmaals te 

herinneren aan. Verlenging van de verkiezingstermijn te verlengen tot de voorjaarsvakantie (14 

februari). Nogmaals doorsturen aan alle personeel en ook directeuren om ouders nogmaals mee te 

geven. Op 28 februari verkiezingen. 

 

6. Protocollen: 

harmonisatie van de protocollen 

Verzuimprotocol: vraag en opmerking: zie opmerking in procedureblad 

Arbodienst 5e dag contact?  Ja. 

Klachtenregeling: beide geledingen instemmen; 

7. Rondvraag: 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting 

 


