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Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden  op  

25 oktober 2022 in het stafbureau te Stiens.  Aanvang vergadering 18.00 

uur. 

 

Aanwezig: de leden Klaas Jan Jensma, Frederik Jan van der Meulen, Stijn Beerends, Marieke Heida, Gerard 

Mulder, Pleuni Ladenius en Sytze van der Zwaag. 

Petra de Groot en Corina Posthumus zijn met kennisgeving afwezig. 

Tot punt 10 b is de Voorzitter van het College van Bestuur, Sjoerd van der Galiën aanwezig;  

Notulist: Jannie Tadema 

 

Waarnemend voorzitter Marieke Heida heet een ieder welkom en opent de vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen. 

3. Conceptverslag 31 mei 2022 

Vraag Gerard Mulder naar de kosten binnenklimaat. Hoe worden de CO2 meters uitgelezen? Wordt 

gerapporteerd in een bovenschools rapport? De personeelsgeleding geeft aan die rapportages de scholen 

niet bereiken. De Voorzitter CvB vraagt na bij Jan Arnoldus Boom. 

 

4. Mededelingen Voorzitter College van Bestuur 

inspectiebezoek: dit vindt plaats in november. Er wordt gewerkt aan het te verrichten huiswerk voor een 

dergelijk bezoek. De criteria van de inspectie worden scherper. Er zal in het bijzonder gekeken worden naar 

de scholen met de mindere scores. Deze zijn genoemd in het jaarverslag, zo wordt vanuit de raad 

opgemerkt. 

Onderdelen van de opdracht RvT die worden genoemd zijn het maken van een nieuw Strategisch 

Beleidsplan; Vorming IKC; wat is mogelijk qua bestuurlijke samenwerking (bij voorbeeld op het gebied van 

onderwijskwaliteit, HRM, personeelstekorten) 

Bovenschoolse inzet van personeel via detachering vindt inmiddels plaats, een volledige overstap op enig 

moment is daarin veelal gebruikelijk/waarschijnlijk. 

Delen van kennis verdient op diverse onderwerpen een groei aan aandacht, zowel intern als extern. 

Als zeven besturen vindt overleg plaats over diverse onderwerpen, zo ook onderwijskwaliteitszorg. Dit 

wellicht in een ander kader dan hoe de inspectie kijkt naar dit onderwerp. Er is veel kennis aanwezig, maar 

is er documentatie? Wat is vastgelegd, waar ligt het vast en hoe borg je? Het document Administratieve 

Organisatie is in ieder geval aanwezig.  

Ad IKC vorming betreft het visie: hoe gaat het onderwijs richting IKC en Onderwijs er uit zien? Wat willen 

we zelf als Elan Onderwijsgroep? Het visiestuk zal voor de kerst klaar zijn en wordt ook in de GMR gedeeld. 

Er zijn gesprekken gaande met de aanbieders voor kinderopvang. Wat de onderhandelingspositie is, is 

hierin ook  een interessant aspect. 

Bestuurlijke samenwerking en mogelijke samenwerkingspartners: er loopt een onderzoek via Van Beekveld 

en Terpstra (vBenT). Wat is samen te doen met samenwerkingspartners? Er wordt verder gekeken dan 

alleen cbo-nwf.  

Opdracht voor het CvB is het behouden van de autonomie en de schooldirecteuren integraal 

verantwoordelijk maken. Hierover zal volgende week opnieuw een gesprek met de voorzitter RvT 

plaatsvinden. 

De ontwikkelingen van de personeelsleden worden zo goed mogelijk gevolgd. Wat is de doorstroom, de 
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instroom en de uitstroom? Hoe zit het met het opleiden en begeleiden van startend personeel, van 

schoolleiders?  

Het fundament ligt er voor opleidingsscholen en wat met de inrichting daarvan is gemoeid. De opleiders in 

de school zullen hier nadere vorm en inhoud aan gaan geven. Zij onderhouden nauwe contacten ook met 

de PABO.  

Begrotingsgesprekken: deze zijn geweest. Item in ontwikkeling is de koppeling van de systemen. Plan is om 

te komen tot een nieuwe gesprekkencyclus, 3 x per jaar en kijkend naar alle thema’s. 

 

Directievacatures Bolder en Twilling. Deze processen lopen. Voor de eerste vacature volgt eind van de week 

een arbeidsvoorwaardengesprek. De reactietermijn van de tweede procedure loopt nog. Er is behoefte aan 

procedureformat voor wat betreft vacatures. 

Afsluitend: de eerste periode is goed bevallen. Het zal een uitdaging zijn om de aandacht te verdelen over 

de locaties en de vertegenwoordiging van de organisatie bij overleggen in externe gremia. 

Een stageweek bij twee directeuren en een IB-er staan op de rol. PL haakt daarbij aan de uitnodiging van PL 

om een week bij de kleuters op het SO mee te draaien. 

5. Bestuursverslag 

Uit dit rapport worden uitgelicht de scholen met uitkomsten in rood en de ingezoomde aandacht van de 

accountant op het item Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt benoemd. 

6. Jaarrekening 21-22  

Dit document ligt voor ter informatie. Er wordt gevraagd naar de energiekosten van het komende jaar. In 

de begroting 2023 is een post opgenomen waarmee we hopen dit te dekken. Ook als de kosten extreem 

stijgen (viervoudig), krijgen we nog de begroting rond. Dit gaat bij andere besturen een bottleneck worden. 

7. Financiële rapportage tot en met augustus 

Ter informatie. De Voorzitter College van Bestuur geeft een korte toelichting. 

Pagina 2: Directieformatie-inzet in Talentonderwijs 

Pagina 10: Binnenklimaatmeters. Zie ook bij agendapunt 3.  

8. Voorstel wijzigen reiskostenvergoeding 

Dit voorstel wordt gedaan in het kader van goed werkgeverschap. Bij een nieuwe verhoging wordt opnieuw  

beschouwd wat de kosten zijn om te volgen. De personeelsgeleding stemt unaniem in met het voorstel. 

9. Protocol grensoverschrijdend gedrag 

Er zijn diverse vragen over het protocol, zoals: dit protocol is volledig op leerlingen gericht. Er is eveneens 

een document dat gaat over personeel. Bestaat ook de mogelijkheid tot een koppeling tot een 

overkoepelend document? Er liggen afspraken over wat is betiteld tot oranje en rood gedrag; dient dit 

meer expliciet te worden benoemd?  Er wordt door de GMR een advies opgesteld. Met betrekking tot dit 

stuk. 

10. Vanuit het db.  

a. Communicatielijnen met de mr.  

De communicatiewerkgroep pakt dit proces op. Het blijft een kwestie van halen en brengen van informatie. 

Is de communicatie te verbeteren door ook standaard “GMR agenda” op de agenda’s van de mrren te laten 

terugkomen? 

Rol mr/GMR: het organiseren van een informatie-avond achterban moet weer worden opgepakt. Hiervoor 

zal Paulien Huizenga worden benaderd. De werkgroep voor organisatie bestaat uit KJJ, SB en PdG. moete 

oudergeleding is compleet. Er is nog steeds één vacature pgeleding; Benoemen in het directieberaad en 

bericht plaatsen op Social Schools. b.Rooster van aftreden 
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Aftredend: 21-22: Dedmer Swart, Stijn Beerends. 2 of 3 vacatures ouders, 1 vacature personeel. 

22-23: Petra de Groot, Klaas Jan Jensma. 

Communicatie/Verkiezingscommissie: Stijn Beerends, Klaas Jan Jensma, Petra de Groot en Gerard Mulder 

Financiën: Frederik Jan van der Meulen, Marieke Heida en Sytze van der Zwaag 

Db: Klaas Jan Jensma, Marieke Heida en Pleuni Ladenius 

Rolverdeling bestuur: MH blijft dit jaar nog voorzitter. 

SB benoemt zijn specifieke situatie/positie. 

 

11. Rondvraag   

Op ICT gebied staan we aan de vooravond van een rigoureuze wijziging naar Apple. Vanuit de GMR wordt 

aandacht gevraagd voor meer uitleg voorafgaand aan het besluit. Wat zijn de overwegingen/voordelen en 

bezwaren, waar wordt het besluit genomen, hoe vindt de implementatie plaats?  

Op het gebied van reproductie hebben zich de nodige problemen voorgedaan. Deze lijken voor het grootste 

deel te zijn opgelost.  

 

Na dit alles besproken te hebben, wordt de vergadering gesloten rond 20 uur. 

           20221025, JT 


