
 

Korte samenvatting GMR vergadering Elan Onderwijsgroep, gehouden 

op 1 oktober 2019 in het stafbureau. Aanvang 18 uur. 

CONCEPT 

 

Aanwezig: de leden Marieke Heida, Sytze van der Zwaag, Evert Visser, Petra de Groot, Klaas Jan Jensma, 

Jos Tigchelaar, Lara Breuker, Rob Verveer, Stijn Beerends en Dedmer Swart, Mark Vrolijk (directeur-

bestuurder) en Jannie Tadema (notulist) 

Met kennisgeving afwezig: Frederik Jan van der Meulen; 

 

Alle aanwezigen worden hartelijk welkom geheten door voorzitter Evert Visser. 

Terugblikkend op het verslag van de vorige vergadering (9 juli 2019):  

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

Commissie communicatie: Lara Breuker, Dedmer Swart, Stijn Beerends, Klaas Jan Jensma, Jos Tigchelaar; 

Verkiezingscommissie wordt samengevoegd met communicatiecommissie; 

Statuten en reglementen: Frederik Jan van der Meulen, Marieke Heida, Petra de Groot; 

Voorbereidingsgroep avond mr-GMR: Petra de Groot, Dedmer Swart, Evert Visser en Klaas Jan Jensma. 

De werkgroepen stonden goed vermeld in het verslag: de overlegdatum niet. 

Mededelingen directeur-bestuurder: 

De scholen zijn goed gestart. Alle locaties zijn inmiddels één of twee keer al bezocht. 

Teldatum op deze dag. In de bijlagen is het kennisdossier Onderwijs en Krimp van de provincie terug te 

vinden.  Diverse overleggen geweest die hebben geleid tot dit document. In onze organisatie steeds meer 

scholen op of rond de 50 leerlingengrens. In concreto nu de Lytse Terp 35 leerlingen. Er zullen gesprekken 

worden gevoerd om te komen tot een samenwerkingsschool. Reden die daaronder ligt is dat het 

perspectief ook niet verandert. Algehele beeld is dat dat op meer scholen kan gaan spelen. Bijzondere 

aandacht ook voor Hallum (41) en Dronrijp (in een zware concurrentiepositie).  

Nieuw digitaal platform (van datapas): Capisci. Volop in de inrichting. Als de financiën ingericht zijn, kijken 

wat er verder mogelijk is op HRgebied en onderwijskwaliteit (verzuim, onderwijskwaliteit). 

Handboek AO en IC. Beschrijft in een notendop hoe omgegaan wordt met. Elk jaar een update. Een 

belangrijk intern document. Op dit moment voor kennisgeving aannemen.   

Financiële planning. Begrotingsgesprekken gaan vanaf volgende week lopen. Totaal van de scholen vloeit 

samen tot totale begroting. GMR heeft daar advies over. Planning daarvoor maken (MV en JT) en deze 

wordt rondgestuurd. 

Financiële rapportage: overschrijding op huisvesting en personeel. De meegestuurde marap ook in 

financiële commissie meenemen, zo stelt de voorzitter voor. 

Vorige week heeft de Raad van Toezicht van Elan met de Raad van Toezicht van Proloog vergaderd. Vraag is 

of we een verkenning willen aangaan gericht op een mogelijke toekomstige samenwerking.  

Aan de GMR wordt gevraagd om een aantal maanden de tijd te nemen om hierover na te denken en voor 

de kerstvakantie een schriftelijk advies uit te brengen. 

Proloog is gebaat bij een verbintenis met Elan Onderwijsgroep omdat 3 scholen onder de stadsnorm vallen. 

daarmee zal een deel van de bekostiging wegvallen. 

Vragen/Aandachtspunten/Ideeën die binnen de GMR opborrelen, zijn: wat zijn de gevolgen/veranderingen 

voor de leerkrachten? Punt om aandacht voor te hebben: vergeet de kinderen niet. Is de werkdruk verhoogd 



door de bestuursverandering? 

Schaalgrootte moet voordeel opleveren.  

Misschien zijn de gevolgen wel groter als je niets doet. 

Deze eerste aanzet kan worden uitgebreid door een ieder. 

Voorstel van de voorzitter: bovengenoemde punten opsommen in een lijstje, delen en aanvullingen vragen. 

Dit voorstel is akkoord. 

De Raad van Toezicht en directie is blij met het gesprek dat ontstaan is. Het advies van de GMR kan ook een 

opsomming van vragen zijn of punten van aandacht. 

Duidelijk is wel dat om een toekomstbestendige organisatie te behouden opschaling daarin wenselijk kan 

zijn.. 

Terugkoppeling werkgroep communicatie 

Dedmer Swart doet verslag van het overleg op 3 september. Hierbij waren aanwezig: Lara Breuker, Jos 

Tigchelaar, Klaas Jan Jensma, Stijn Beerends en Dedmer Swart.  

Als doelen zijn gesteld: communicatie verder verbeteren. Daarbij worden de volgende items genoemd: 

informatievoorziening/stukken naar de mr; graag conceptnotulen eerder rond, strakker in de agenda. 

Daarnaast worden aanwezigheid van directeur-bestuurder en secretariaat vanuit stafbureau genoemd. 

Voorstel van voorzitter Evert Visser is om zo te houden als het is, dit in volgende DB vergadering bespreken. 

Op het moment dat er zaken spelen die er om vragen dat er geen aanwezigheid gewenst wordt, zo 

inrichten. Laten we met z’n allen die professionaliteit nastreven. 

Terugkoppeling werkgroep communicatie: hoe gaat dit nu verder? input van de werkgroep communicatie 

wat er uit die bijeenkomst met de mr komt. Na die avond komt de commissie nog bijeen. De commissie 

streeft naar het uitbrengen van een nieuwsbrief twee keer per jaar. 

Laatste punt is uit eten/borrel. Ook dit stelt de commissie voor, om elkaar op een andere manier te leren 

kennen. 

Bij de uitvoering van de taken van de verkiezingscommissie viel het op dat het bij ouders vrij onbekend is 

wat de GMR is. Vandaar het streven naar een nieuwsbrief. Naar personeel en ouders? Punt voor de GMR-

MR avond? 

De onderlinge rolverdeling MR en GMR zal ook een deel van de avond beslaan. In de tweede helft 

onderzoeken waar een MR behoefte aan heeft. Deze avonden zijn altijd redelijk bezocht.  

Voorstel is om voor het eerste deel van de avond Paulien Huizinga te vragen.  

Rondvraag en sluiting 

Dedmer Swart: 6 november staking: hoe gaat bestuur daarmee om? De aankondiging is nog vrij prematuur. 

Gezien het recht tot zal ruimte worden gegeven om te staken, geen loonsanctie opleggen, in lijn met de 

vorige staking.  

Op dit moment slechts nog een oproep, mocht het echt doorgaan, dan zal er een bestuursstandpunt komen 

en deze met de scholen worden gedeeld. Evert Visser stelt vast dat als het in deze lijn blijft de GMR een 

positief advies geeft op dit bestuursstandpunt. 

Berichtgeving over tekort aan personeel: kan een griepgolf worden opgevangen? De pool is nog bezet, 

maar niet ruim. Er is veel formatie naar de scholen gebracht om zo ook kortdurend ziekteverlof op te 

kunnen vangen. 

Sytze van der Zwaag vraagt of het aantal leerlingen bij Proloog bekend is. Dat is rond de 3800.  

Artikel vandaag in de Leeuwarder Courant: van de 45 landelijk, staan er 5 zeer zwakke scholen in Friesland, 

2 bij ons bestuur. Trajecten duren 2 jaar. Het ene traject is net gestart, andere loopt al langer 

Jos Tigchelaar stelt een vraag over vergoeding reiskosten. 

 

Na het bovenstaande besproken te hebben wordt de vergadering gesloten, met dank aan een ieders 

aanwezigheid en inbreng. 


