
          

 

Agenda GMR vergadering op dinsdag 26 november 2019 aanvang vergadering 18.00 uur 

in het stafbureau van Onderwijsgroep Fier (Pyter Jurjensstrjitte 8) in Stiens. 

De leden van de MR hebben de mogelijkheid in te spreken. Als een MR wil inspreken dan 

dient dit voorafgaand aan de vergadering gemeld te worden via het GMR mailadres. 

De stukken liggen ter inzage op het stafbureau. 

Agenda  

 

1. A Opening 

B Mededelingen, ingekomen stukken, vaststellen agenda 

C Conceptverslag van de GMR bijeenkomst van 1 oktober 2019 (bijlage) 

 

2. Mededelingen directeur-bestuurder  

 

1. Werving nieuwe directeur OBS de Pôlle te Marsum Voor OBS de Pôlle te Marsum zoekt Elan Onderwijsgroep 
een nieuwe directeur. De reactietermijn voor kandidaten is inmiddels verstreken. Op dit moment worden 
gesprekken gevoerd met mogelijk geschikte kandidaten. Procedure wordt vervolgd.  
2. Inspectie voor het onderwijs De inspectie is op 7 november 2019 gestart met een gesprek op bestuursniveau. 
Het was een goed gesprek waarin is verwoord hoe binnen Elan Onderwijsgroep wordt gewerkt rondom de 
thema’s kwaliteitscultuur, kwaliteitszorg en de besteding van de financiële middelen. Een samenvatting van het 
gesprek is terug te vinden in de presentatie die is gehouden.  
De inspectie gaat met verschillende geledingen van de organisatie in gesprek. Een afvaardiging van de RvT is 
ingepland op 12 december van 17.30 – 18.30 uur. Een afvaardiging van de GMR is ingepland op 12 december 
van 18.30 – 19.30 uur op het kantoor van Elan Onderwijsgroep. Verder wordt gesproken met stafmedewerkers 
en directeuren van Elan Onderwijsgroep.  
Daarnaast bezoekt de inspectie verschillende scholen binnen de organisatie. De eerste school was OBS de Pôlle 
te Marsum. Deze school heeft op 14 november 2019 bezoek gehad. De school is van zeer zwak naar 
onvoldoende gegaan. Alle indicatoren zijn als voldoende beoordeeld, op didactisch handelen na. De 
eindopbrengsten konden niet worden beoordeeld, dus deze indicator is buiten beschouwing gelaten. De 
inspectie heeft aan dit team veel complimenten uitgedeeld voor het werk dat is verricht in het afgelopen jaar. 
De verwachting is uitgesproken dat deze school volgend jaar weer op voldoende niveau zal worden beoordeeld.  
Een rapportage van het vierjaarlijkse onderzoek zal na afronding van alle bezoeken worden opgemaakt, dit zal 
niet eerder dan februari 2020 zijn. De uitkomsten zullen t.z.t. worden gedeeld.  
3. Financiën – marap en begroting 2020 In de afgelopen periode is de managementrapportage gedeeld. Met de 
financiële commissie van de GMR zal hierover worden gesproken voorafgaand aan de GMR vergadering worden 
gesproken.  
Verder wordt aan de GMR de begroting voor 2020 ter advisering neergelegd. Deze begroting zal door de RvT 
moeten worden goedgekeurd en moeten worden voorzien van een advies van de GMR. Beide stukken, de 
goedkeuring en het advies, zal worden gedeeld met de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Noardeast 
Fryslân.  
4. Verantwoording besteding middelen Passend Onderwijs  
In de volgende vergadering zal een verantwoording worden gegeven van de besteding van de middelen Passend 
Onderwijs 
 

3. Financiën 

Marap en begroting 2020 



Begroting; bespreken conceptadvies financiële commissie 

 

 

4. Invulling avond GMR-MRrren 

Zie voorstel 

 

5. Voorbereiding inspectiebezoek 

input vanuit de GMR 

Samenstelling afvaardiging (voorstel van db) 

 

6. Voortgang werkzaamheden werkgroepen 

 

7. GMR zaken uit het db 

 

8. Rondvraag en sluiting  

 

Graag tot dinsdag! 

De voorzitter, Evert Visser 


