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Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden  op 

2 juni  2020 via Teams.  Aanvang 19.00 uur. 

 

Aanwezig: de leden Klaas Jan Jensma, Dedmer Swart, Frederik Jan van der Meulen, Lara Breuker, Petra de 

Groot, Rob Verveer, Sytze van der Zwaag, Evert Visser, Stijn Beerends, Marieke Heida 

Met kennisgeving afwezig: Jos Tigchelaar 

 

Deze vergadering wordt gehouden via Teams.  

 

Vaststellen agenda: nog zaken toegevoegd? 

Geluiden van de andere scholen gezien de volledige start als aandachtspunt graag meenemen bij punt 3. 

 

2. Conceptverslag 31 maart. Dit wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

3 A. Mededelingen 

Ervaringen worden gedeeld over hoe de scholen zijn gestart. Hierbij kunnen ongeveer drie perioden 

worden onderscheiden: periode tot 11 mei, 11 mei-8 juni en de periode vanaf 8 juni. 

Algehele beeld: de scholen zijn goed van start gegaan. Dat de kinderen eerst voor 50% weer naar school 

mochten heeft impact gehad. In samenspraak met de MR-en van de scholen is besproken welk rooster het 

best passend was bij de start van de school vanaf 11 mei. Welke keuze de school heeft gemaakt over het 

rooster is per school verschillend geweest. 

Verder is desinfectiemateriaal centraal ingekocht. Eventueel aanvullende bestellingen kunnen door de 

school rechtstreeks worden gedaan. Vanaf 8 juni gaan alle scholen weer volledig open. Dit wordt als een 

minder groot punt ervaren dan de start vanaf 11 mei.   

De scholen denken zelf na hoe zij de CITO eindtoetsen willen afnemen. Dit kan voor of na de zomervakantie 

plaatsvinden. Een aantal scholen toetst voor de vakantie, een deel na en een deel splitst.  

 

Gevraagd is om te kijken wat de effecten zijn van deze Corona periode. Het heeft op de scholen, voor 

leerlingen, personeel, ouders/verzorgers impact gehad. Het onderwijs is op afstand georganiseerd, 

ouders/verzorgers waren thuis bij de kinderen, leerkrachten hebben het onderwijs op een andere manier 

moeten organiseren, enz. Onderzocht wordt om een vragenlijst uit te zetten onder personeel, 

ouders/verzorgers, leerlingen om de Corona periode te evalueren.  

Personeel 

Op dit moment loopt de vacature interim-directeur Opslach. Vraag vanuit de GMR: is het misschien te 

vroeg om nu al een andere directeur te zoeken? Aan de hand van het verbeterplan is een afweging 

gemaakt. De huidige interim-directeur blijft betrokken bij het verbeterplan. Of hij maakt het project af als 

schoolbegeleider, of als directeur onderwijs en kwaliteit, tot januari 2021. Het betreft in dit geval meer dan 

een warme overdracht. 
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4. B. Ter vaststelling 

Functieboek 

In de afgelopen maanden is het functieboek van Elan Onderwijsgroep opnieuw geschreven. Eventuele 

verschillen tussen de voormalige fusiepartners worden in dit nieuw functieboek opgeheven. Ook zijn de 

verschillende functieprofielen gewaardeerd en geactualiseerd aan de hand van de wettelijke vereisten. 

Nadat de vraag vanuit de GMR beantwoord is of een masteropleiding een absolute voorwaarde is om in 

L11 terecht te komen, wordt het document vastgesteld. Het kan zijn dat een medewerker op basis van een 

eerdere aanstelling bij een bestuur in een functie terecht komt zonder Master Opleiding.  

 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Een update. Het vorige document was 40 pagina’s. Het beleidsstuk is nu beter leesbaar. Lokaal inkopen, 

maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Dit beleidsstuk wordt vastgesteld. 

Risicomanagement 2020 

Een helder verhaal, dit stuk is al vaker ter tafel geweest. Er moest een meer uitgebreide risicoanalyse 

worden geschreven. De vraag waar het instrument Coo7 vandaan is gekomen, wordt beantwoord. De 

keuze is in 2018 voor dit instrument gemaakt nadat een werkgroep uit het directieberaad verschillende 

opties had bekeken. Vervolgens wordt dit beleidsstuk vastgesteld. 

 

5.C. Ter bespreking 

School ontwikkelgesprekken 2020 

De indicatoren van de inspectie hebben nadrukkelijk meegewogen in de gesprekken. Deze gespreksronde is 

een belangrijke stap vooruit geweest, maar we zijn er nog niet. Vanuit het directieberaad is een werkgroep 

gevormd die het format van de school ontwikkelgesprekken gaat door-ontwikkelen. Dit zal leiden tot een 

aanscherping van het format.  

Het is een verantwoordelijkheid van de directeur om het overzicht met de mr te delen. In het 

eerstkomende directieberaad (23 juni) zal dat nadrukkelijk aan de directeuren worden geadviseerd. De 

GMR kan hiermee instemmen. 

Rapport vierjaarlijks onderzoek van de inspectie 

Het rapport is in een eerder stadium al gedeeld met de GMR. In deze vergadering wordt teruggeblikt op de 

afgelopen periode. De inspectie heeft zich aan het begin van het onderzoek sterk laten gelden. Nu de 

rapportage is geschreven is meer duidelijkheid gegeven over de ontwikkelkansen van de organisatie. Het 

verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

Bestuur Formatieplan 

Ook dit stuk is eerder aan de orde geweest. Pagina 14 geeft een mooi overzicht van de hele organisatie. Het 

stuk dat voorligt is een concretisering van het plan van februari 2020. Kernwoorden bij het plan zijn: een 

bezuinigingsopdracht, krimp en de fusiemiddelen nemen af.  

Alle formatie die we hebben zit in de scholen. De scholen hebben veel formatie gevraagd, wat op basis van 

het Bestuur Formatieplan er toe heeft geleid dat de flexibele schil in de formatie van de scholen terecht is 

gekomen. Consequentie is dat bij kort tijdelijk verzuim dit door de school in eerste instantie zelf moet 

worden opgevangen.  

Met het Bestuur Formatieplan wordt ingestemd.  

 

Managementrapportage financiën (Marap tot 1 mei) 

Deze wordt ter informatie gedeeld met de GMR. Deze Marap leidt niet tot opmerkingen. 
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6 Punten vanuit het dagelijks bestuur van de GMR 

Verkiezingen: Lara Breuker en Evert Visser treden af. Voorstel is om de verkiezingen wel voor de zomer aan 

te kondigen maar daadwerkelijke verkiezingen over de zomervakantie heen te tillen. Dit omdat het 

organiseren vanuit de communicatiecommissie en verkiezingscommissie de nodige voorbereiding vraagt.  

Als er nog voorbeelden zijn van eerdere vooraankondigingen, graag delen met Lara Breuker. 

Overleg met RvT. Dit kan gezien de geldende regels niet plaatsvinden op het onderwijsbureau. Vraag is of 

de gezamenlijke bijeenkomst op 30 juni doorgaat of dat het een startbijeenkomst wordt voor het nieuwe 

seizoen. De voorkeur gaat uit naar het laatste. 

Binnen de RvT is daar eveneens over gesproken. De nadrukkelijke wens is om niet in gezamenlijkheid te 

vergaderen. Organisatorisch zal worden gezien of de GMR vergadering op 30 juni kan plaatsvinden, de RvT 

vergadert dan ook.  Bovendien zal gekeken worden of het fysiek kan en naar de locatie (niet zijnde een 

school). Dit punt wordt nog nader besproken in het db. 

Informatie van de MRen 

Tot nu toe is de afspraak de vergaderagenda’s en de verslagen te delen met de MR.  

Die informatievoorziening kan beter, hierover is ook een mail binnengekomen van de MR van de Opslach. 

De gezamenlijke avond GMR-MR is de laatste keer niet doorgegaan. Na de startbijeenkomst kan worden 

bekeken of een avond met GMR en MR ook fysiek kan worden georganiseerd. 

 

Rondvraag 

Klaas Jan Jensma is benieuwd hoe het met het fusietraject in Hallum gaat. Er is advies gevraagd aan de MR 

over wat zij voor ogen hebben. Uitgesproken is een draagvlakonderzoek op te starten over een mogelijke 

samenwerkingsschool. Een extern deskundige zal dat proces na de zomer opstarten. 

 

Na het bovenstaande besproken te hebben, wordt het overleg via TEAMS afgesloten. 

 

20200602, JT 

 

 


