
   

Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden 

op 26 november 2019 in het stafbureau. Aanvang 18 uur. 

CONCEPT 

 

Aanwezig: de leden Marieke Heida, Sytze van der Zwaag, Evert Visser, Petra de Groot, Klaas Jan Jensma, 

Jos Tigchelaar, Lara Breuker, Rob Verveer, Stijn Beerends, Frederik Jan van der Meulen en Dedmer Swart, 

Mark Vrolijk (directeur-bestuurder) en Jannie Tadema (notulist) 

Met kennisgeving afwezig: Jos Tigchelaar en Lara Breuker; 

 

Alle aanwezigen worden hartelijk welkom geheten door voorzitter Evert Visser, waarna een woord vooraf 

volgt over de actuele stand van zaken. Deze is heftig voor direct betrokkenen.  

Ad 1B: toevoeging:  

Is er inmiddels een standpunt (of voorlopig) over de staking op 30|31 januari ook al is deze is heel 

prematuur? De teneur van de Raad van Toezicht zal zijn om op een andere manier aandacht te vragen voor 

dit soort thema’s. Vraag is of dit het middel is om het doel te bereiken. In de teams kan de teneur anders 

zijn.  

Ad 1C:  conceptverslag 1 oktober: geen opmerkingen/aanmerkingen, vastgesteld. 

Mededelingen directeur-bestuurder: 

Werving nieuwe directeur OBS de Pôlle te Marsum: procedure is in gang; 

Inspectie voor het onderwijs: het chronologische verhaal van de afgelopen periode.  Het gaat hierbij om 

kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en financiën. 

Er zijn drie schoolbezoeken geweest nu: 

de Pôlle: nét niet voldoende, het maximale er uitgehaald; de Bolder alle indicatoren voldoende, Twilling op 

één na alle indicatoren voldoende. 

Inspectie wil graag ook een gesprek met een delegatie van de GMR, 12 december aanstaande. Het gesprek 

met deze delegatie staat gepland van 17.30-18.30 uur; 

Financiën – marap en begroting 2020: het advies van de financiële commissie is toegevoegd. 

 

Vragen die gesteld worden, hebben te maken met: de begripsdefinitie van “vrijval fusiegelden”, vraag naar 

het cyclisch onderhoud, naar de dalende leerlingaantallen, op welke gegevens de prognoses zijn gestoeld, 

hoe wordt door het bestuur toegezien op de onderwijskwaliteit, en de inzet van eigen auditoren binnen de 

organisatie voor wat betreft kwaliteitszorg. Directeur-bestuurder Mark Vrolijk licht de gestelde vragen toe; 

 

Verder wordt nog een aanvullende opmerking gemaakt op het advies van de financiële commissie met 

betrekking tot behoud van voorzieningen in de dorpen: dit is niet een primaire taak van Elan 

Onderwijsgroep. 

Invulling avond GMR-MR 

Het voorstel zoals dat is gedaan door Paulien Huizenga is akkoord. Wel is de GMR van mening dat de 

financiën voor een dergelijk opzet fors is. 

Voorbereiding inspectiebezoek 

Basis voor het overleg in de GMR is het onderzoeksplan zoals dat is opgesteld door de Inspectie. Men is van 

mening dat het goed is dat de Inspectie dit op deze manier aanvliegt maar vindt de beeldvorming die met 

name vanuit de media wordt uitgestraalde contra productief. Daarbij komt dat er door deze situatie, door 

met name het Stafbureau, onevenredig veel energie  gestoken moet worden om de afhandeling hiervan 



goed te begeleiden. Samenstelling afvaardiging is akkoord met een discussie dat er in de afvaardiging geen 

vrouwen zijn opgenomen. 

  

Voortgang werkzaamheden werkgroepen 

De wens wordt uitgesproken dat de werkgroepen actief aan de slag gaan met hun werkzaamheden en dat 

de resultaten daarvan in Q1 2020 duidelijk in de GMR vergaderingen aan de orde zullen komen. 

GMR zaken uit het db 

Geen 

Rondvraag en sluiting 

Na het bovenstaande besproken te hebben wordt de vergadering gesloten, met dank aan een ieders 

aanwezigheid en inbreng. 


