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Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden  op 

30 juni in de Skalm.  Aanvang 19.00 uur. 

 

Aanwezig: de leden Klaas Jan Jensma, Dedmer Swart, Frederik Jan van der Meulen, Petra de Groot, Rob 

Verveer, Evert Visser, Stijn Beerends, Marieke Heida 

Met kennisgeving afwezig: Jos Tigchelaar, Lara Breuker en Sytze van der Zwaag. 

 

Frederik Jan van der Meulen zit als opvolger van voorzitter Evert Visser alvast deze vergadering voor. Hij 

heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 

Vaststellen agenda: moeten er nog zaken toegevoegd? 

SB: indien zich meer nieuwe leden melden dan nodig zijn overwegen deze alvast toe te laten tot de raad 

voor het geval dat zittende leden overwegen te stoppen? Deze vraag zal later in de vergadering terug 

komen. 

 

3. Conceptverslag 2 juni.  

KJJ wil graag bij de rondvraag in de notulen opgenomen zien zijn opmerking (m.b.t. mogelijk 

draagvlakonderzoek fusietraject Hallum) om niet alleen te kijken wat er binnen het dorp mogelijk is, maar 

ook naar alternatieven in de directe omgeving te kijken.   

 

4. Toekomst Elan Onderwijsgroep 

Voorbereiding op de gezamenlijke avond RvT en GMR over de toekomst van Elan Onderwijsgroep.  Wat 

vinden we van scholen die onder de kritieke leerlingengrens komen en waarvoor sluiting dreigt. Willen we 

iedere keer alles uit de kast getrokken hebben of los van de emotie en de scholen vooraf kaders/criteria 

bepalen? Deze vraag vloeit voort uit het document kwaliteitsnotitie (uit 2015).  

Het procesvoorstel is: kunnen we voordat we met RvT in overleg treden daarover een standpunt innemen? 

De bedoeling is dit onderwerp voor de volgende keer te agenderen en in september een extra GMR 

vergadering plaats te laten vinden over dit onderwerp. 

Vragen hierbij zijn: Wat is de positie van de GMR? Kunnen we de onderwijskwaliteit handhaven? Een soort 

van vinklijst: tot wanneer is het bieden van onderwijskwaliteit mogelijk? Bekijken of de notitie 

onderwijskwaliteit up to date is. De notitie onderwijskwaliteit is onder andere een beleidsdocument uit de 

Onderwijsgroep Fier historie die voor Elan Onderwijsgroep is blijven gelden. 

 

De gezamenlijke vergadering met de RvT zal, omdat dat op dit moment niet mogelijk is, gehouden worden 

op 6 oktober. Eventueel op 19 januari (in de daarop volgende gezamenlijke vergadering) definitief maken. 

In de septembervergadering zal de notitie worden besproken, proberen daarover een standpunt in te 

nemen, dat meenemen naar de RvT vergadering. Nadenken over input/draagvlak van de notitie bij de 

scholen. Een goede reden om contact te zoeken met de medezeggenschapsraden van de scholen.  

Welke speerpunten vindt de GMR van belang voor het komende studiejaar? 

Beter contact/betere binding met de medezeggenschapsraden. Beter zichtbaar zijn. 

Wat zijn verder de doelstellingen/focuspunten?  

Zaken die genoemd worden, zijn: wellicht als uitwerking van de avond mrren bezoeken? sluiting van 

scholen/krimp; onderwijskwaliteit; pijlers uit het strategisch beleidsplan om meer de focus op te leggen? 
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Ook de statuten/het huishoudelijk reglement ligt nog. 

Een ieder wordt verzocht om over dit punt na te denken in de zomervakantie; dit punt komt de volgende 

vergadering terug. FJvdM zal nog documenten rondsturen.   

 

5. Evalueren functioneren GMR 

Tips en tops 

Tops: sfeer in de vergaderingen was goed, maaltijd was welkom, strakke manier van vergaderen. Er is 

sprake van een open dialoog, open en transparante communicatie. Als je weet waar je op moet letten, 

versterkt dat ook de medezeggenschap. 

Jammer genoeg kwam alleen de corona toen de flow er was. Daardoor werden wel beperkingen opgelegd. 

Wat kan beter? DS geeft aan op zoek te zijn naar de relatie met de RvT. Een ander organisatorisch puntje: 

stukken komen laat, graag een week van tevoren. Goed ook om te focussen op de doelstellingen. 

6. Jaarplanning 

Er komt een extra GMR vergadering in september.  

Het is niet wenselijk in de laatste week de laatste week nog een GMR vergadering te laten plaatsvinden, dit 

is een te drukke tijd (SB). Er zal gekeken worden naar een alternatieve datum. 

In de septembervergadering bepalen wanneer de thema-avond met de mr zal zijn. Liefst in oktober. Paulien 

Huizenga alvast vragen wanneer ze kan. In elke werkgroep heeft ook een db lid zitting. EV wisselt daarom 

zijn informatie van Paulien Huizenga uit met FJvdM. (bij voorbeeld offerte en telefoonnummer). 

7. Mededelingen directeur bestuurder 

De mededelingen van de directeur bestuurder worden nog kort toegelicht. Deze waren ook te lezen in de 

stukken. 

1.Na de vakantie worden de data gedeeld. Vragenlijst onder leerlingen, ouders en personeel over de 

bevindingen in de Coronaperiode; 

2. Vanmiddag zijn de stukken jaarrekening en bestuursverslag geüpload in de SharePointomgeving van de 

GMR. Deze stukken komen in de septembervergadering op de agenda. 

Aan de Voorziening huisvesting wordt enige extra tekst gewijd. Wat de overheid aan MI uitkeert, wordt 

uitgegeven. Het perspectief om de huisvesting op orde te krijgen, wordt bereikt.  

3. Vacature de Opslach. Tot een nieuwe directeur voor de Oanset is, blijft Wybren Dijkstra eerst daar. 

Ook voor de Jint is een directeur gevonden: Jack Provily.  

PdeG deelt aansluitend mee dat zij (gezien haar functie) de mr van de Jint verlaat en niet herkiesbaar is. Ze 

blijft wel lid van de GMR. 

Rondvraag: 

SB stelt twee vragen. In de vorige vergadering is afgesproken om aan het directieberaad te adviseren om 

het verslag van de school-ontwikkelgesprekken te delen met de mr. Is dat gebeurd? Het antwoord daarop 

is bevestigend.  

Zijn tweede vraag is hoe ga je je als school profileren op de arbeidsmarkt? Hoe zijn nieuwe ouders te 

winnen? Dit was ook onderwerp van gesprek bij met de sollicitatiecommissienieuwe directeur Opslach. 

Profilering moet een duidelijk concept zijn. Dit punt ook toevoegen aan de focuspunten van volgend jaar. 

DS heeft drie vragen. 

Protocol opstart: wordt dat nu aangepast? Nu nog is het zo: leerlingen van verschillende groepen niet 

bijelkaar. Het antwoord daarop is: in het laatste webinar van de PO raad is daarover gesproken. Striktheid 

van de scheiding van de groepen schuift in de praktijk al op. Tweede punt dat belangrijk is: planning 

oudergesprekken na de zomervakantie. Beweging van ouders in de school is niet wenselijk. Advies aan de 

scholen is: als je de gesprekken wel doet wel op school, daarbij extra maatregelen te nemen. Dergelijke 

gesprekken kunnen ook via Teams of telefonisch. 

Zijn tweede vraag betreft de agenda en conceptverslag. Wordt dit nog gemaild aan de mrren. Het staat 

online, wordt nu niet gemaild. 
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De derde vraag betreft de gemiddelde groepsgrootte. Hij vraagt hierover hulp bij de aan hem gestelde 

vraag. Deze verdeelsleutel staat op pagina 14 van 18 Bestuursformatieplan.   

KJJ herinnert aan de opmerking aan het begin van de vergadering over de verkiezingen: wanneer het 

aanbod van kandidaten groter is dan het aantal vacatures, deze personen meenemen in de wachtrij? Dat is 

aan de GMR om zelf te beslissen. Het zou pro-actief vooruitdenken kunnen zijn. 

Voor de zomer is alleen de vooraankondiging verkiezingen gedaan. Uitvoering volgt na de zomer. 

FJvdM meldt tenslotte dat hij de mr Twaspan verlaat. 

 

 

Na het bovenstaande besproken te hebben, wordt de vergadering rond 20.30 uur gesloten.  

20200630, JT 

 

 


