
          

Aan: de leden 

Agenda GMR vergadering op dinsdag 2 oktober 2018, aanvang vergadering 18.00 uur tot uiterlijk 

20.00 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 10 juli 2018  

 
4. MEDEDELINGEN 

a Algemeen 

De scholen zijn na de vakantie weer begonnen. Een algemene indruk is dat het op alle 

scholen met de kinderen en het personeel goed is gegaan. Medewerkers hebben een goede 

zomer gehad en zijn weer begonnen in hun werk. 

Elk jaar aan het begin van het seizoen worden alle scholen bezocht en wordt met het 

aanwezige personeel de hand geschud. Een algemene indruk levert op dat de mindset erg 

goed is. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat door de extra rijksmiddelen alle 

aanvragen rondom de formatie hebben kunnen honoreren. Dit betekent dat na jaren van 

krapte de scholen meer ruimte ervaren in de formatie door kleinere klassen of door extra 

handen die in de school aanwezig zijn. Dit wordt bevestigd door het directieberaad dat is 

gehouden op 11 september jl.  

 

b Uitnodiging “Dreamsessy Fan mear nei Better” - BIJLAGE 

In de bijlage is een uitnodiging opgenomen voor een Dreamsessie over de toekomst van de 

provincie Friesland die wordt gehouden op 3 oktober van 13.30 – 18.00 uur. Per bestuur zijn 4 

uitnodigingen verstuurd en kunnen vrij worden ingevuld. Het voorstel is om ook een GMR lid 

af te vaardigen naar deze sessie.  

Deze uitnodiging is een vervolg op de besprekingen over de gemeentelijke opheffingsnormen 

die vorig seizoen zijn gehouden. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlage.  

 

c Financiële Management Rapportage en begroting 2019 - BIJLAGE 

In de bijlage wordt de financiële managementrapportage tot en met augustus 2018 gedeeld 

met de GMR. De begroting voor 2019 wordt in november ter advies voorgelegd aan de GMR, 

waarna besluitvorming plaatsvindt in de vergadering van de Raad van Toezicht. Voor 1 

december 2018 wordt de begroting opgestuurd naar de gemeente Waadhoeke, 

Ferwerderadiel en Leeuwarden.  

 

d Jaarplanning – wijziging 

In de jaarplanning wordt de vergadering van de GMR van 2 april 2019 verplaatst naar 9 april 

2019.  

 

5. ADVIES 



A Onderzoek Elan-Proloog - BIJLAGE 

In de bijlage is de rapportage opgenomen die is opgemaakt naar aanleiding van het gehouden 

onderzoek. Dit onderzoek is inmiddels gepresenteerd bij alle stakeholders: Raad van 

Toezicht, GMR en directieberaad. Bij alle geledingen leverde het rapport herkenning op en 

was de voorgestelde richting akkoord.  

Vervolg 

Op 15 en 16 oktober wordt een tweedaagse met alle directeuren georganiseerd. Thema zal 

zijn het bouwen aan Elan voor de toekomst. Met elkaar willen we doorspreken over de mission 

statement van de organisatie en hier vooral ook concrete invulling aangeven. Alle input vormt 

de basis voor het nieuwe Strategische Beleidsplan (SBP) 2019-2023.  

Voorstel is om ook een sessie te houden met de Raad van Toezicht en de GMR. Op een 

avond willen we, elke geleding apart, nadenken over de komende plan periode, waarbij de 

input van deze avond meegenomen zal worden in het nieuwe Strategische Beleidsplan. Dit 

zou concreet betekenen dat (een deel van) de volgende RvT vergadering op 27 november 

aanstaande besteed wordt aan deze discussie, of dat een aparte datum hiervoor wordt 

gepland. 

Dit traject wordt begeleid door consultants van MijnID en Marant/Interstudie, te weten Anne 

Jan van den Dool en Harry Jansen. 

Vragenlijst - BIJLAGE 

Ter voorbereiding op de sessie met de GMR rondom het strategische beleidsplan 2019-2023 

wordt een vragenlijst rondgestuurd. Deze vragen gaan over de huidige situatie binnen Elan 

Onderwijsgroep en over de toekomstige situatie binnen de organisatie en wordt uitgezet onder 

de Raad van Toezicht, GMR, strafmedewerkers en directeuren van Elan Onderwijsgroep.  

Gevraagd wordt om deze vragenlijst in te vullen en te retourneren aan jtadema@elanowg.nl. 

Alle input zal geanonimiseerd worden verwerkt en teruggekoppeld op een later moment. Deze 

vragenlijst graag invullen voor 18 oktober 2018.  

 

6. INSTEMMING 

a Nieuwe beleidsdocumenten - BIJLAGE 

Door de start van Elan Onderwijsgroep zal het komende jaar steeds meer beleid worden 

geharmoniseerd, waardoor nieuwe beleidsdocumenten ontstaan. De eerste protocollen zijn 

inmiddels geschreven: Nascholingsbeleid, klachtenregeling en verzuimbeleid. Deze worden voor 

de eerste keer ingebracht in de vergadering. Doel is kennisnemen van deze protocollen, waarbij 

deze de komende maanden in een definitieve vorm worden aangeboden. Reden hiervoor is dat 

deze protocollen ook worden ingebracht in het directieberaad en de RvT. Wanneer alle 

opmerkingen zijn verzameld, zal uiterlijk januari 2019 deze beleidsdocumenten in een definitieve 

versie worden aangeboden ter vaststelling door de RvT en GMR.   

7. GMR zaken vanuit het db 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 

Graag tot dinsdag 2 oktober! 

De voorzitter, 

Evert Visser 

mailto:jtadema@elanowg.nl

