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Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden  op  

30 november 2021 via Teams.  Aanvang 19.30 uur. 

 

Aanwezig: de leden Frederik Jan van der Meulen, Pleuni Ladenius, Gerard Mulder, Stijn Beerends, Sytze 

van der Zwaag, Marieke Heida, Klaas Jan Jensma en Petra de Groot; bestuurder a.i. Aldert Hoksbergen en 

Jannie Tadema, notulist. Dedmer Swart is met kennisgeving afwezig. 

 

Voorzitter Frederik Jan van der Meulen opent de vergadering; het is een volle agenda vanavond. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

Geen. Een aantal ingekomen stukken is aan de agenda toegevoegd. 

 

3. Conceptverslagen 1 juni en 5 oktober 2021.  

Het conceptverslag van 1 juni wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van 5 oktober (RvT/GMR) is ter 

informatie; 

4. Mededelingen directeur-bestuurder   

De mededelingen zijn bij de stukken gevoegd. Deze worden daarnaast mondeling nog kort toegelicht en de 

actualiteit wordt besproken. 

 

5. Beleidsadvies arbeidsmarkttoelage 

Voor de goede orde: er ligt een voorstel van het bestuur, waarop instemming wordt gevraagd van de PGMR  

Vanuit de GMR wordt gevraagd wordt om nog een korte inleiding, deze wordt gegeven door de bestuurder. 

Naast het voorstel vanuit het bestuur, liggen diverse mails voor. Dit alles ter afweging. 

Er wordt een goede discussie gevoerd. Dit punt leeft bij een ieder en roept de nodige emotie op, zo is wel 

duidelijk. Alle GMR leden geven aan wat hen hierover raakt en waarmee ze dubben. De PGMR leden zullen 

na deze vergadering online blijven en zich beraden over een standpunt. 

6. Begroting 2022 

De bespreking neemt de financiële commissie op zich in een digitale sessie, week 49. 

7. Protocol medisch handelen 

Met dit stuk wordt unaniem ingestemd. 

8. Managementrapportage per 1 november 2021 

Ook dit punt neemt de financiële commissie op zich. 

9. Update GMR reglement en statuut 

Documenten worden rondgestuurd door de voorzitter. 

10. Wijziging vrijwillige ouderbijdrage 

Input vanuit de mr van De Twiner. Wat voor scenario’s zien we hierin? Moet er een post in de centrale 

begroting (bij voorbeeld een fonds) worden opgenomen? Of een eigen verantwoordelijkheid school? Een 

brainstormvraag. 

Is dit een vraag voor de GMR? In eerst instantie vanwege betrokkenheid en input van mr de Twiner 

geagendeerd.  

Iedere school heeft een eigen begroting, waar de school in principe mee dient uit te komen. Dit punt is ook 

ter sprake geweest bij de begrotingsgesprekken met de directeuren. Iedere school heeft een eigen 

begroting, waar de school in principe mee dient uit te komen. Eerst een jaar kijken waar we tegenaan lopen 



2 
 

daarna inventariseren of er bij voorbeeld een solidariteitsbeginsel moet komen. Volgend jaar nader 

beschouwen om inzicht te krijgen hierin. Dat voorstel vindt aansluiting in de voltallige GMR. 

11.Vanuit het db 

12. Rondvraag en sluiting 

Reacties over het nagekomen punt (zie hieronder) voor vrijdag naar de voorzitter 

Stijn Beerends: mondkapjesadvies is dringend: idee om mondkapjes met logo?  

Frederik Jan van der Meulen vanuit verschillende mrren vraag naar zichtbaarheid; informatie moet up to 

date zijn.  

Een ander actueel punt: hoe te handelen in voorkomende Corona-situaties. Is ondersteunen van 

directeuren hierin mogelijk/gewenst/nodig? Bij voorbeeld door een crisisteam, zoals dat ook bij andere 

besturen is, zou dat wellicht een optie kunnen zijn? De bestuur vindt dit een goede suggestie, hoewel tot 

dusver in de directie-app snel wordt afgestemd. Hierin ligt ook een kans voor uniformiteit/slim organiseren. 

Deze suggestie wordt besproken met de directeuren. 

Conceptprofielschets 

De GMR leden krijgen de mogelijkheid hierop vóór het komend weekend per mail richting de voorzitter te 

reageren.  


