
Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden op 

9 april 2019 in het stafbureau. Aanvang 18 uur. 

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

Stijn Beerends, Evelien Adema, Evert Visser, Frederik Jan van der 

Meulen, Dedmer Swart, Rob Verveer, Petra de Groot, Klaas Jan Jensma, Jos Tigchelaar, Lara Breuker. 

Directeur-bestuurder: Mark Vrolijk; notulist: Jannie Tadema.  

 

1.Opening en welkom door de voorzitter; een bijzonder welkom aan de nieuwe leden. Er volgt een 

vorstelrondje.  Uit het voorstelrondje blijkt dat tussen scholen, mr en GMR een belangrijke drijfveer is bij 

kandidaatstelling voor de GMR. 

2. Mededelingen:  

Voorzitter Evert Visser deelt mee dat de presentaties die tijdens deze vergadering worden gehouden zullen 

niet besluitvormend zijn, maar meningsvormend.  

Frederik Jan van der Meulen wil graag gemeentelijke grenscorrectie aangevuld zien op de agenda. 

3. Verslag van de vergadering van 22 januari.  Het conceptverslag wordt zonder op- of aanmerkingen 

vastgesteld. 

4. Formatie 

Er volgt een toelichting door de directeur-bestuurder. De gepresenteerde versie van het formatieplaatje is 

de situatie van vandaag.  

Dedmer Swart vraagt meer informatie over de werkdrukgelden. Op organisatieniveau is 5 à 6 fte 

beschikbaar. De beslissing over de werkdrukgelden ligt op schoolniveau, maar er ligt een vraag vanuit het 

bestuur om deze gelden  in te zetten voor formatie. 

 

5. Onderzoek Passend Onderwijs 

Een presentatie door de directeur-bestuurder. 

De middelen die beschikbaar zijn, dienen op een zo effectief mogelijke manier ingezet te worden. Hoe 

kunnen we deze expertise optimaliseren? Het onderzoek heeft geleid tot tien aanbevelingen, die in het 

rapport zijn opgenomen. 

Het rapport schetst de huidige situatie en de situatie op basis van de onderzoeksresultaten. De presentatie 

geeft voldoende informatie om in de volgende vergadering een beslissing over te nemen. 

Opmerking van Marieke Heida: het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is niet gebruikt    

De GMR heeft over dit stuk een adviesrol.  

 

6. Strategisch Beleidsplan 2019-2023 

De meest recente versie ligt voor, in concept nog. De wettelijk verplichte onderdelen zijn opgenomen in dit 

plan. Er zijn werksessies gehouden, die hebben geleid tot het schoolplan van de gehele organisatie voor de 

nieuwe planperiode. Wordt herkend wat eerder is ingebracht? 

Een aantal vragen die vanuit de raad worden gesteld: op welke wijze zijn extra inkomsten te genereren? 

Kan worden meegedaan met projecten van de overheid? Hoe kan het marktaandeel worden vergroot?  

De sterkte-zwakte analyse wijst uit dat er veel moeite moet worden gedaan voor regelen van vervanging 

door de krapte op de arbeidsmarkt. In het plan wordt een passage over werving van personeel gemist. Dat 

zou van meerwaarde zijn, aldus Klaas Jan Jensma.  

Een aantal GMR leden wenst dit stuk te delen in de mr na deze vergadering, maar deze strategische rol is 

niet voor een mr.  Het eindproduct kan gedeeld worden. 

Voorzitter Evert Visser spreekt uit dat in dit stuk een mooie ambitie ligt.  

 



7. DB zaken  

Marike Utzon blijft tot aan de vakantie om het om een goede wijze af te ronden; met Marikes aftreden 

verdwijnt een db lid. In de volgende vergadering komt daar een voorstel voor vanuit het db; 

Voor de volgende keer ook het punt werkgroepen en contactpersonen agenderen. 

Evert Visser blijft in ieder geval nog een jaar onafhankelijk voorzitter. Evelien Adema wordt bedankt voor 

haar jarenlange inzet. 

 

8. Rondvraag: 

*de vraag over de grenscorrectie zal in de volgende vergadering worden aan de orde komen. Dan is vast 

meer duidelijk.  

*het Dockingacollege in Ferwert sluit. Heeft dat gevolgen voor de basisscholen in dit gebied? Dat is op het 

moment van schrijven onduidelijk. Volgend punt van aandacht zal de sporthal worden. Duidelijk is wel dat 

de gemeente verplicht is om te voorzien in gymnastiekonderwijs; 

*themabijeenkomst mr-GMR weer plannen in het najaar.  

*eerstvolgende vergadering GMR 4 juni; 9 juli gezamenlijke bijeenkomst met de Raad van Toezicht.  

 

9. Sluiting 

Voorzitter Evert Visser bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng.  


