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Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden  op  

1 juni 2021 via Teams.  Aanvang 19.30 uur. 

 

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

Beerends, Jos Tigchelaar, Sytze van der Zwaag. 

Marieke Heida, Klaas Jan Jensma en Petra de Groot zijn met kennisgeving afwezig. 

 

Tot punt 8 is directeur-bestuurder Mark Vrolijk aanwezig;  

Notulist: Jannie Tadema 

 

Voorzitter Frederik Jan van der Meulen opent de vergadering; daarna volgt een mededeling van de 

bestuurder.  Daarna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

Vraag Stijn Beerends: Bolder en Opslach: een deel van de leerlingen van de Bolder komt op de Opslach 

terecht. Had de GMR hier een stem in? Nee, de reden van het verplaatsen van de leerlingen is de 

ontwikkelingen Grutsk. De vraag in huisvestingsbehoefte is neergelegd bij de gemeente Waadhoeke, zij 

hebben aangegeven dat er overcapaciteit is bij de Opslach. Gesprekken met directie en mr zijn gevoerd. Er 

zit wel pijn, dat mag benoemd worden. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

Geen 

 

3. Conceptverslag 30 maart 2021.  

Het conceptverslag is op de passage contact Mr-GMR herschreven. 

De commissie verkiezingen moet nog bij elkaar komen. Door omstandigheden maakt Klaas Jan Jensma even 

pas op de plaats, voorbereiding in eerste instantie door Dedmer Swart en Stijn Beerends, indien nodig 

schuift een derde GMR lid aan. Gewenste samenstelling: 5 ouders 5 personeel. Voor volgend schooljaar zijn 

er meerdere vacatures. Verkiezingen organiseren. 

4. Mededelingen directeur-bestuurder 

5. Documenten Onderwijskwaliteit 

Evaluatie strategisch plan. Alle rapportages die er liggen. 

Input vanuit de rapportages verwerken in een voorstel conceptjaarplan. 

Schoolontwikkelgesprekken zit een samenvatting in. Parallellen tussen tevredenheidsonderzoeken en de 

schoolontwikkelgesprekken. Met elkaar doorspreken over hoger en meer begaafd onderwijs. Er moet 

moeten ambitieuze doelen worden gesteld. 

Evaluatie strategisch plan (onderwijs binnen Elan owg). Besteding NPO middelen: veel scholen zetten ook in 

op personeel. Aandachtspunt blijft: incidentele middelen waarmee je personele verplichtingen aangaat. 

Dilemma tussen scholen en bestuur. Daar wordt nu overeenstemming in gezocht. 

Bestuursformatieplan. 10 fte meer ingezet dan het concept dat in januari werd voorgelegd. Dat zit 

voornamelijk in de NPO middelen. Het is nu begin juni, we bevinden ons in de laatste fase voor de zomer. 

Nu moet het bestuur gaan sturen in de formatie.   

De NPO gelden plannen moeten goedgekeurd zijn dit schooljaar. 

Sluiting OBS de Lytse Terp: het personeel van de Lytse Terp gaat niet mee over naar de fusieschool. Zij 

geven diverse redenen aan: heel bewust gekozen voor Elan Onderwijsgroep, voor openbaar onderwijs, 

werken op een kleine school. De personeelsleden blijven voornamelijk binnen de formatie van Elan 



2 
 

Onderwijsgroep. De bestuurder heeft om vorenstaande reden een vergoedingsbedrag gevraagd aan het 

bestuur van CBO-NWF. Het gevraagde vergoedingsbedrag is gebaseerd op het inleveren van het 

BRINnummer bij het Ministerie. 

 

Tevredenheidsonderzoeken.  Gebruik maken van lerende netwerken binnen het bestuur; 

Schoolontwikkelgesprekken. Op onderwijskwaliteit worden de laagste punten gegeven. Aangevuld met 

tussenopbrengsten. Dit geeft een beter beeld van waar de scholen staan. Bespreken met mr/team?  

Besteding NPO middelen idem. Maak bruggetjes tussen de documenten. 

Notitie tijdens en na corona. Is er een goed beeld van bestuursbreed? In de Coronatijd doen we het goed, 

maar de benchmark 3 jarig bestuursbreed: ander aandachtspunt: 3/4/5 hoger dan het landelijk 

gemiddelde, maar groep 6/7/8 zit  we er fors onder. 

 

6. Bestuursformatieplan 

Bestuursformatieplan ter instemming: na de toelichting bij het vorige punt wordt het plan unaniem 

vastgesteld. 

7. Managementrapportage 1-5-2021 (ter informatie) 

De rapportage laat het effect zien van veel personeel, ook door Corona. Veel extra personeel in vervanging, 

vooral een personele component dus.  

8. Vanuit het db 

Taak/rol GMR in de procedure nieuwe bestuurder. Voorzitter Frederik Jan van der Meulen licht toe dat hij 

contact zal hebben met de voorzitter van de RvT. Daarna volgt terugkoppeling aan de leden per mail. 

9. Rondvraag en sluiting 

Rondvraag 

Statuten en reglement. De documenten zijn voor een juridische toets aan onderwijsjuristen voorgelegd. 

Deze hadden slechts vier kleine punten (en komma’s). Frederik Jan van der Meulen past aan en stuurt de 

correspondentie rond.  

Tevens deelt voorzitter Frederik Jan van der Meulen de volgende gedachtegang: inzet NPO middelen: met 

geleend geld extra handen. We moeten ons afvragen of de gekozen oplossing duurzaam is. Hoe kun je dat 

voor zijn en preventief naar de toekomst kijken? Wat voor andere oplossingen zie je nog anders dan 

personeel erbij? Materialen? Misschien als GMR iets vaker ook vanuit dat gezichtspunt bekijken.  

Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. Gezien het verdagen van de 

bijeenkomst RvT-GMR naar de herfst, zal een nader moment worden gezocht om stil te staan bij het 

afscheid van Jos Tigchelaar van de GMR. Hierover volgt nader bericht. 

Tot slot wenst de voorzitter een ieder een goede zomer toe. 


