
Korte samenvatting gezamenlijke GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, 
gehouden op 2 oktober in het stafbureau. Aanvang 18 uur. 

 
Aanwezig: de GMR leden: Marike Utzon, Marieke Heida, Jos Tigchelaar, 
Sytze van der Zwaag, Stijn Beerends, Evert Visser, Frederik Jan van der Meulen, Evelien Adema.  
directie: Mark Vrolijk; notulist: Jannie Tadema.  
Met kennisgeving afwezig: Dedmer Swart. 
 
Opening en welkom door de voorzitter; 

2. mededelingen en vaststellen van de agenda; 
Met kennisgeving afwezig Dedmer Swart. 
 
3 verslag van de vergadering van 10 juli :  
akkoord 
 
4. Mededelingen: 
b. dreamsessy: MH: uitnodiging zat niet bij de stukken. 
d jaarplanning: van 27 november naar 20 november; van 2 april naar 9 april. 

5. ADVIES: 
A onderzoek Elan-Proloog; geen vragen; 

 
6. Nieuwe beleidsdocumenten; 
wat valt op: eerst ter kennisneming en aanvulling, volgende keer ter vaststelling: 

Verzuimprotocol: FJvdM: pagina 2 onderin: in één keer komt de bedrijfsarts om de hoek. Procedure 
benoemen (wanneer kom je er terecht bij voorbeeld)?; 
Tot de volgende vergadering tijd nemen voor aanvullingen, dan begin januari definitieve versie 
aanbieden;  

7. GMR zaken vanuit het db.  
Voorstel vanaf het db: getrapte verkiezingen: helft mag aftreden, helft blijft zitten. 
6 personeelsleden en 3 oudergeleding. Doelstelling op 10 leden, 5 personeelsgeleding 5 
oudergeleding. Akkoord?  Ja. 

Marap stond op de agenda. Begroting is beschikbaar op 8 november, 20 november in de GMR.  13 
november 17 uur behandeling financiële commissie (MH, SvdZ, DS, EV). 
Voorstel brief de deur uit openbare uitnodiging wie heeft interesse, meld zich alvast. Binnenkort 
briefje de deur uit om kandidaten te werven. 

Rondvraag:  
SvdZ: eindtoets. Niet des GMRs maar toch interessant om breed te bespreken. Keus op 
organisatieniveau. 
SB: GMR nog taakbeleid? MV: vast conform CAO, daarmee valt buiten reguliere aanstelling. Buiten de 
uren dan voor beide ruimte. 

Vorig jaar begroting besproken. Wat nu met de mrren? 
Strategisch beleidsplan in het voorjaar. Vooraankondiging uit doen. 
30 oktober namiddag (vanaf 16 uur) afscheid MK: receptie in de Stadsherberg. 
 

18.30 uur sluiting 


