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Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden op  

29 november 2022 in het stafbureau te Stiens.  Aanvang vergadering 

18.00 uur. 

 

Aanwezig: de leden Klaas Jan Jensma, Frederik Jan van der Meulen, Stijn Beerends, Marieke Heida, Gerard 

Mulder, Pleuni Ladenius en Sytze van der Zwaag. 

Petra de Groot en Corina Posthumus zijn met kennisgeving afwezig. 

Tot punt 7 is de Voorzitter van het College van Bestuur, Sjoerd van der Galiën aanwezig;  

Notulist: Jannie Tadema 

 

Waarnemend voorzitter Marieke Heida heet een ieder welkom en opent de vergadering. 

Corina Posthumus, het kersverse lid van de raad, is bij nader inzien afgehaakt wegens drukke 

werkzaamheden. Petra de Groot kan vanavond eveneens wegens drukke werkzaamheden niet bij deze 

vergadering aanwezig zijn. Het zou gezien haar aangekondigde aftreden de laatste GMR vergadering voor 

haar zijn geweest. Voor een bedankje in haar richting wordt zorg gedragen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Doorstroomtoets en ondertekening intentieverklaring doarpsskoalle Bitgummole. Beide stukken worden 

toegelicht door de Voorzitter College van Bestuur. 

Naar aanleiding van het persbericht doarpsskoalle Bitgummole: de hamvraag is onder welk bestuur de 

school zal gaan vallen. Diezelfde vraag zal later ook gaan spelen in Menaam. De bestuurders zijn hierover in 

gesprek. Het gaat om samenwerken; dit betekent dat ook wordt nagedacht over samen te besturen. De 

GMR vindt dat een hele positieve insteek. 

Verder wordt vanuit de raad geïnformeerd naar een update procedure directeur de Twilling (zie 4) en de 

wijziging reiskostenvergoeding woon-werkverkeer/fiscale regelgeving uitruil. 

Mededelingen: voorzitter Marieke Heida deelt haar bevindingen m.b.t. de procedure nieuw lid Raad van 

Toezicht waarin zij namens de GMR meedraaide. Theo Oosterveld wordt het nieuwe lid van de Raad.  

3. Conceptverslag 25 oktober 2022 

De vraag naar het binnenklimaat is intern op het stafbureau uitgezet. Het deel met data-overdracht blijkt 

nog niet bij alle scholen te zijn ingericht. De collega’s op de scholen dienen actief op de knopkleur te 

reageren. De verzamelde data worden verstuurd via het inbraakalarm. De alarmsystemen zijn gelogd. Het is 

raadzaam nader te beschouwen of de kosten het doel voorbij schieten. Opgemerkt wordt nog dat een 

aantal scholen niet is aangesloten op een inbraakalarm. 

4. Mededelingen Voorzitter College van Bestuur 

Er wordt scholing gevolgd bij de PO raad in Utrecht, en bij Vosabb; 

Procedures directie:  

de Bolder: er is een directeur benoemd, zij start na de kerstvakantie;  

de Twilling: er zijn afspraken gemaakt met de mr om de procedure af te breken. Er ontstaat nu een 

lobbycircuit; 

de Twiner: aanstaande vrijdag vindt een gesprek met de mr plaats; 

SWS Twaspan: gisteren heeft een open en transparant overleg met de mr plaatsgevonden. In overweging 

gegeven om een directievacature open te stellen tezamen met OBS de Pôlle.  

Nadenken over de financiële regelruimte: zijn er directeuren te vinden voor een werktijdfdactor van 0,6 of 

moet nagedacht worden over een hogere werktijdfactor en een verdeelsleutel/balans over meer scholen? 

 

Draagvlakonderzoek Menaam: de uitkomsten hiervan zullen op een later moment worden gedeeld; 
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LEA overleg: vooraf wordt opgemerkt wordt dat de LEA-overleggen in de gemeenten qua inhoud onderling 

erg verschillen; 

LEA Waadhoeke: Op de agenda ditmaal VVE: vroeg- en voorschoolse educatie. Op dit punt is het nodige 

huiswerk te doen qua beleidsvorming bestuursbreed. Dit punt komt daarna bij de GMR terug. 

Strategisch overleg met cbo-nwf. Er is in de afgelopen tijd de nodige krimp geweest qua leerlingenaantal bij 

beide besturen. Er vindt een eerste verkenning plaats voor een boost; 

Strategisch Beleidsplan: datum afloop is 2023. Volgende week samen met directie en externen om te 

komen tot een proces voor een meer gedragen Strategisch Beleidsplan. Methodiek bespreken in 

directieberaad 6 december, daarna uitzetten bij de scholen, GMR volgt. 

Er zijn in de afgelopen periode klachten van ouders binnengekomen met betrekking tot pestgedrag. Soms 

op zichzelf staand, soms is hierin een rode draad te ontdekken. Hoewel we redelijk goede protocollen 

hanteren, betreft het in bepaalde gevallen het gedrag van de leerkracht. Dit onderwerp wordt ingeschoven 

in de agenda van het MDO (voorheen zorgteam). Scholen hebben intern een veiligheidscoördinator en een 

pestcoördinator. 

Reflectie inspectiebezoek: het bestuursgesprek op 11 november is goed verlopen. Terugkoppeling van de 

inspectie wordt binnenkort verwacht.  

5. Begroting 

De Voorzitter College van Bestuur geeft een toelichting op hoofdlijnen. Ook ditmaal op dezelfde manier 

allocatie van middelen als altijd. De systematiek wordt anders en nieuwer, er geldt een vereenvoudigd 

model voor de lumpsum. Cruciaal is dat niet meer op GPL wordt begroot, maar op het landelijk  

gemiddelde. De gemiddelde kostprijs wordt gebruikt naar de scholen zelf. Voor onze organisatie geldt dat 

we naar verhouding een oudere populatie collega’s hebben dan gemiddeld in het land. Door nieuwe vorm 

van financieren ontvangt het bestuur 300K minder. In 2024 zelfs één mln.minder. Bovendien worden de 

NPO middelen dan niet meer toegekend. Als het goed is, zijn hier benoemingen in tijdelijkheid op gezet.  

We hebben een Strategisch Beleidsplan (SBP). Daar hoort ook manier van begroten bij. Bij een aantal 

leerlingen een behorend aantal klassen en leerkrachten. Al klopt de begroting rekenkundig helemaal, er 

zitten weinig tot geen geen sturingselementen in. Toegewerkt wordt naar een beleidsrijkere begroting. 

Deze moet geënt zijn op SBP. Uitgangspunt hierbij is uitkomen op een “nulbegroting”.  

Er wordt erg slim omgegaan met de fte’s. De financiële risico’s voor wat betreft het personeel liggen op dit 

moment bij het bestuur, niet bij de schooldirecteur. Vanaf dit jaar zullen de schooldirecteuren  de begroting 

moeten ondertekenen. Organisatiebreed willen we graag goed inzichtelijk hebben wat structureel is wat 

tijdelijk. Op dit moment is een schoolbegroting lastig om te lezen. Daarbij komen de nieuwe spelregels 

vanuit Den Haag. Dit al wordt samengevoegd tot één bedrag, met als toevoeging: kleine scholentoeslag, 

NPO gelden. 

Ontwikkelingen richting dashbord: tot dusver zijn de diverse platformen als Parnassys en Vensters allemaal 

losse stukjes. Plan is om de hoofdzaken uit al de drie of vier systemen bundelen en bespreken op 

hoofdlijnen (begroting, formatie, schoolontwikkelgesprek) om te kunnen kijken naar (en sturen op)  

onderwijsresultaten, personeel, financieel: een jaarplan geënt op SPB  

Is de kennis van de directeuren voldoende? Training staat klaar (Confina op begrotingsgesprekken). Biedt 

de schoolopleidersopleiding geen financiële module?   

Vragen: financiële cie heeft een helder verhaal gehad en daar zaten geen pijnpunten in. Onverwachte 

energiekosten,de  financiële positie is gezond. De commissie geeft een positief advies. 

Marap (ter kennisgeving). Hierover zijn geen vragen. Met dank aan de opsteller, Eelke Pijnacker. 

6. Protocol grensoverschrijdend gedrag (tweede versie)  

De aangepaste versie ligt voor. Is deze zo acceptabel? De raad geeft unaniem akkoord. 
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7. Vanuit het db 

Vacatures personeelsgeleding en oudergeleding (2x)/communicatie met de mrren. Er wordt gebrainstormd 

over de aanpak. De lijn wordt als volgt: vanuit de GMR (via het stafbureau) op Social Schools sowieso 

ouders en personeel bereiken, maar ouders zijn -zo heeft de ervaring geleerd- het beste te bereiken via de 

scholen zelf. Aan de directeuren vragen ook de ouders te benaderen. 

Bij de werving voor de personeelsgeleding ook de keus vergaderingen laten uitbetalen/inzet taakuren 

benoemen. 

Communicatielijnen met de mr: er is best veel verloop in de mrren, het is daardoor lastig communiceren via 

distributielijsten. Besloten wordt weer te gaan communiceren via de directies. 

Klaas Jan Jensma en Stijn Beerends gaan met wervingstekst aan de slag. 

8. Achterbanavond/scholing 

Stijn Beerends is hier mee bezig. Contact met Paulien Huizenga is gezocht, maar moet nog nader worden 

uitgewerkt. 

9. Rondvraag/sluiting  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering wordt rond 19.30 uur gesloten. 

         

          December 2022, JT. 

 

Voor de volledigheid: 

Communicatie/Verkiezingscommissie: Stijn Beerends, Klaas Jan Jensma, Gerard Mulder 

Financiën: Frederik Jan van der Meulen, Marieke Heida en Sytze van der Zwaag 

Db: Klaas Jan Jensma, Marieke Heida en Pleuni Ladenius 

 

            


