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Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden  op 

26 januari 2021 via Teams.  Aanvang 18.30 uur. 

 

Aanwezig: de leden Dedmer Swart, Frederik Jan van der Meulen, Klaas Jan 

Jensma, Petra de Groot, Stijn Beerends, Marieke Heida, Jos Tigchelaar, Sytze van der Zwaag, Rob Verveer 

(allen). 

Tot punt 7 is directeur-bestuurder Mark Vrolijk aanwezig;  

Notulist: Jannie Tadema 

 

Voorzitter Frederik Jan van der Meulen opent de vergadering. 

Vaststellen agenda, opening, welkom en mededelingen: 

Rob Verveer meldt verheugd dat hem nieuwe uitdagingen te wachten staan en dat hij om aan deze 

verantwoordelijkheden te voldoen daardoor de GMR zal verlaten. Hij is er deze en de volgende vergadering 

nog bij. Vanuit de GMR uiteraard de felicitaties en alle begrip, maar tegelijk wordt ook uitgesproken dat het 

jammer is dat Rob de raad verlaat.  

2. Conceptverslag 26 november 2020.  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen directeur-bestuurder 

De mededelingen waren bij de stukken gevoegd. 

Allereerst wordt de GMR bijgepraat over de actuele ontwikkelingen.  

Gezien de huidige situatie vindt nu wekelijks directieberaad plaats, waarin de ontwikkelingen worden 

besproken. In algemene zin gaat het positief op de scholen. Er is goed zicht op de leerlingen, oog voor 

kwetsbare thuissituaties. Opvang is een aandachtspunt, de noodopvang is stijgend in het percentage 

leerlingen. Dit legt druk op de collega’s.  

De intensiteit die de eerste periode bracht, wordt nu anders beleefd. De directeuren zijn in staat om de 

situaties goed te managen. Er wordt voortdurend een rondje langs de directeuren gedaan. 

Kijkend naar de evaluatie die na de eerste lockdown is gehouden, is er in deze tweede periode veel 

gelijkenis. Zo wordt onder andere tevreden gesproken over de aanwezige soft- en hardware en/of devices 

die beschikbaar zijn op de scholen. 

Dedmer Swart: er zijn veel berichten in de media over leerachterstanden. Hoe is de situatie binnen onze 

onderwijsgroep? 

Directeur-bestuurder Mark Vrolijk: dit is de periode van middentoetsing. De vraag kan worden gesteld is 

wat als norm voor de middentoetsing kan worden genomen na 12 weken lockdown in het afgelopen jaar. 

Waar worden de uitslagen aan gespiegeld, wanneer spreken we van een achterstand en hoe gaan we daar 

mee om zijn dan belangrijke vragen die kunnen worden gesteld. Een landelijke tendens is dat er lagere 

scores zullen worden behaald. Hier wordt diverse instellingen, waaronder de POraad, over 

gecommuniceerd met de scholen in Nederland.  

Geadviseerd wordt onder andere om voorafgaand aan de afname van de toetsen twee weken fysiek 

onderwijs aan de leerlingen te geven. Binnen Elan Onderwijsgroep worden hier met de scholen afspraken 

over gemaakt. 

Jos Tigchelaar vult het bovenstaande versterkend aan (de hele wereld heeft een achterstand opgelopen). 

Stijn Beerends is het eens met beide vorige sprekers. Hij geeft aan dat er voor gewaakt dient te worden om 

ons niet allee te richten op de toetsen, maar dat we ook oog moeten houden voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen. Ook Petra de Groot en Marieke Heida beamen dit.  
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Overige mededelingen: 

- Personele ontwikkelingen op de Twilling en Waadwizer worden benoemd;  

- Het Inspectiebezoek aan de Opslach van 14 januari is verplaatst naar 18 maart; 

- Er lopen op dit moment twee samenwerkingsschool trajecten in Hallum en Minnertsga. De GMr wordt 

bijgepraat over de laatste ontwikkelingen aan de hand van de meegestuurde nieuwsbrieven. Sytze van der 

Zwaag stelt nog een vraag over het samenwerkingsschool traject in Hallum: geven ouders aan wat ze wél 

willen? En is ook gedacht aan een mogelijke fusie met Hijum?  

Directeur-bestuurder Mark Vrolijk antwoordt hierop:  In de nieuwsbrief staan 80/90% van de opmerkingen. 

Kleinschaligheid wordt heel erg gewaardeerd. Dit wil men in de kern niet loslaten. De vraag naar 

mogelijkheden met de school in Hijum: deze vraag is eerder in de GMR gesteld en aan de mr van Op ‘e 

Dobbe gesteld; reactie eerst in eigen dorp onderzoeken. Focus is: wat is het beste voor de kern/voor de 

omgeving. Laatstgenoemde is een nieuwe situatie die eventueel later aan de orde komt; 

- Digitale nieuwjaarsborrel. Er was een goede opkomst en het was mooi onder de omstandigheden om zo 

het jaar te kunnen beginnen. Degenen die er bij waren delen die mening; 

 - Tevredenheidsonderzoeken: Deze kunnen worden uitgesteld tot de scholen weer fysiek zijn gestart. De 

keuze wordt echter aan de school gelaten of zij de tevredenheidsonderzoeken wel of niet in deze periode 

afnemen. Klaas Jan Jensma deelt zijn invul-ervaring. Hij geeft aan dat de vragenlijst kort was. Hij geeft aan 

dat wanneer je de vragenlijst invult voor meerdere kinderen dat het soms lastig is, aangezien elk kind weer 

anders is. 

Toelichting directeur-bestuurder Mark Vrolijk: de vragenlijst is de lijst vanuit de PO raad (via Vensters PO). 

Deze vragenlijst is kleiner dan eerder. Mocht het op schoolniveau nodig zijn door te vragen dan kan dat. Er 

is gekozen voor deze lijst, omdat een koppeling kan worden gemaakt met het schoolplan. 

 

4. Uitgangspunten BFP 2021-2022 (Ter vaststelling) 

Dit document is al eerder aan de orde geweest. De GMR stelt deze notitie unaniem vast.  

 

5. Passend Onderwijs   

Sinds vorig jaar geldt de verplichting dat deze opgenomen moet worden in de totale begroting. In die 

hoedanigheid is dit document ook in de vorige vergadering bij het bespreken van de begroting 2021 aan de 

orde geweest. 

Bij de besteding van de middelen rondom Passend Onderwijs ligt de focus binnen Elan Onderwijsgroep op 

preventie van zorg aan leerlingen die het nodig hebben. Deze preventieve aanpak werpt opnieuw zijn 

vruchten af, zo blijkt uit de cijfers. Een aandachtspunt is dat meer leerlingen behoefte hebben aan 

logopedie. Insteek is om te kijken op welke manier logopedie aan aanvulling kan worden geboden binnen 

Elan Onderwijsgroep in het kader van Passend Onderwijs. De eerste ervaringen van logopedie op school zijn 

inmiddels opgedaan op SBO de Bolder.  

De cijfers laten een overschrijding in de uitgaven zien. Dat komt omdat er geen plafond aan de uitgaven 

voor Passend Onderwijs wordt gegeven. We kijken met elkaar wat nodig is, deze uitgaven worden dan 

gedaan.  

Rob Verveer vraagt zich af of de koppeling met wijkteams/gebiedsteams en andere faciliteiten binnen de 

gemeentes kan worden versterkt. Het lijkt of er minder contacten zijn met de gebiedsteams. De 

gebiedsteams worden nadrukkelijk betrokken in de problematiek. Marieke Heida vult aan dat iedere school 

daarnaast een intern zorgoverleg heeft (IB, gebiedsteam en verpleegkundige GGD). 

Verder worden opmerkingen gemaakt over paragraaf 2.6, de talentgroep (pagina 11). Gevraagd wordt wat 

de kritische succesfactoren zijn en welke doelen worden gesteld? Marieke Heida benoemt de daling van de 

aanmeldingen groep 7/8; Stijn Beerends herkent het geschrevene over de betrokkenheid bij de talentgroep 

bij de scholen. Het kan zeker een meerwaarde zijn voor de leerlingen. Zo is er veel aandacht binnen de 
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talentgroep dat leerlingen leren te leren.  

Frederik Jan van der Meulen en Rob Verveer onderschrijven dit punt helemaal (hun kinderen volgen dit 

talentonderwijs). 

Directeur-bestuurder Mark Vrolijk geeft aan dat de aanmeldprocedure besproken wordt in het IB-netwerk. 

Op de aanmeldingen zit geen beperking. Kortgeleden heeft en evaluatie plaats met de betrokken 

leerkrachten ook over succesfactoren/indicatoren. Het functioneren van de Talentgroep komt later in 2021 

terug op de agenda. 

 

6. Marap december 

Ter informatie. Er zijn geen vragen over dit stuk. 

 

7. Statuten/Reglement  

Oorsprong document: VOO voorbeeldtekst. Procedurevoorstel: feedback in document opsturen. Kritische 

noot nu bespreken. 

Dedmer Swart vraagt naar de voordracht RvT leden. Stijn Beerends licht toe hoe de rol van de GMR hierin is 

geweest.  

Wat interessant is om te noemen, is de passage “liefst 5 ouder- en personeelsleden”. “Minimum en 

maximum aantal leden, tussen de geledingen maximaal 1 verschil in aantal. 

Nu met het vertrek van Rob Verveer op komst, zijn de geledingen weer in evenwicht. 

 

Jos Tigchelaar merkt op dat haar schooldirecteur de vacature personeelsgeleding in de teamvergadering 

ingebracht heeft 

In het Reglement stond een toegevoegde passage in rode letters. Vacatieregeling? Toevoeging: de 

mogelijkheid bieden aan de leden van de oudergeleding om de reiskosten te declareren. 

Verdere procedureverloop: naar een externe partij, daarna stelt de GMR zelf vast. 

Binnen één week mails sturen met tekstuele input. Daarna gaat de werkgroep verder (PdG,FJvdM, MH) 

6. Vanuit het db 

Contactpersonen: om contact met de mr te houden. Het gaat om informatie halen en brengen. 

Contactpersonen vanuit de GMR kunnen dat ondervangen. Idee is goed, hoe in te richten? 

Doel: dichter tegen de mrren aan te zitten. Als db conceptlijstje maken en verdelen? Eenmalig per jaar met 

mrvoorzitters of gehele mrren? Sytze van der Zwaag is van mening dat de verantwoordelijkheid ook bij de 

mrren ligt. Jos Tigchelaar is het helemaal eens met Sytze van der Zwaag. Er komt vanuit de mrren weinig 

respons.  

De GMR moet benaderbaar, toegankelijk zijn, daar gaat het om. Vervolgvraag: contactpersoon of in het 

algemeen beter zichtbaar. 

Klaas Jan Jensma onderschrijft het bovenstaande  helemaal. Behoefte aan informatie, kom maar halen als 

maar bekend is waar je moet zijn. Mrren leunen ook achterover. Voorstel: GMR zichtbaar maken in de 

organisatie, db geeft dat handen en voeten.  

 

Rondvraag en sluiting 

Dedmer Swart heeft eventueel Gerard Mulder (Fonnemint) bereid gevonden voor de personeelsgeleding.  

Klaas Jan Jensma vindt de aanvangstijd van de vergadering erg ongelukkig. De meningen worden gepeild. 

Bij digitaal vergaderen voortaan aanvang: 19.30 uur. 

De informatie van het toegevoegde punt: update commissies ontvangt de voorzitter graag per mail (binnen 

een week).  

Sluiting 20.30 uur.         20210126, JT 


