Agenda GMR vergadering op dinsdag 20 november 2018, aanvang vergadering 18.00 uur tot
uiterlijk 18.30 uur in het stafbureau van Elan Onderwijsgroep (Pyter Jurjensstrjitte 8) in Stiens.
De leden van de MR hebben de mogelijkheid in te spreken. Als een MR wil inspreken dan dient dit
voorafgaand aan de vergadering gemeld te worden via het GMR mailadres.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en vaststellen van de agenda
3. Verslag van de vergadering van 2 oktober 2018
4. Mededelingen
1 Scholen
A Sinds de herfstvakantie 2018 is SWS Sint Jabik overgegaan naar de nieuwe locatie bij het
MFC Sint Jabik. Na een lange periode komt hiermee een einde aan bouw- en verbouwplannen.
De school wordt op 30november om 14.00 uur officieel geopend.
B De jaarlijkse leerling telling is geweest op 1 oktober jl. Hieruit blijkt dat het totaal aantal
leerlingen is uitgekomen op 2074, een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. We hebben een
aantal belangrijke groeischolen, maar ook een aantal waar het leerlingenaantal fors terug is
gelopen. Elke school heeft een nadere analyse gemaakt van de eigen achterban en gekeken
wordt in hoeverre de teruggang, stabilisatie of groei kan worden verklaard. Zo nodig worden extra
maatregelen genomen.
C De inspectie voor het onderwijs is weer actief in de regio. Als eerste worden die scholen
bezocht waar de eindopbrengsten (bijna) onvoldoende zijn. SWS Sint Jabik heeft het predicaat
zwak gekregen op basis van 3 x eindopbrengsten onvoldoende. De komende maanden worden
de scholen de Fierljepper in Vrouwenparochie, de Polle in Marsum en de Opslach te Franeker
bezocht door de inspectie.
2 Terugblik “Dreamsessy Fan mear nei Better”
De bijeenkomst van deze sessie is geweest. Verschillende sprekers hebben hun visie gegeven op
de ontwikkelingen in de regio. Verder konden verschillende workshops worden gevolgd die te
maken hadden met dit onderwerp. De provincie denkt nu na over een vervolg. Dit vervolg staat
gepland voor 2019.
3 Onderzoek Passend Onderwijs
De afgelopen maanden is binnen Elan Onderwijsgroep gekeken naar de ontwikkelingen van
Passend Onderwijs en de ontwikkelingen van het Expertise centrum. Gekeken moet worden welk
model past bij Elan Onderwijsgroep.
Om hier achter te komen wordt een onderzoek binnen Elan Onderwijsgroep gestart met de vraag
op welke wijze de middelen Passend Onderwijs zo goed mogelijk kunnen worden besteed. Een
andere vraag is welk model hier het beste bij past. Nu wordt gewerkt met een Zorg Advies Team
(ZAT), maar gekeken wordt ook naar andere modellen. Dit onderzoek gaat in november 2018 van
start.

ADVIES
4
Begroting 2019
Aan de GMR wordt advies gevraagd in het kader van de begroting voor 2019. Dit advies zal
worden gedeeld met de Raad van Toezicht op 27 november 2018. Het advies zal worden
gedeeld met de gemeente Leeuwarden, Waadhoeke en Ferwerderadeel
Advies van de financiële commissie
5. GMR zaken vanuit het db
Planning verkiezingen (januari 2019)
6. Rondvraag en sluiting
Graag tot dinsdag 20 november 2018!
De voorzitter,
Evert Visser

