
          

 

Aan: de leden 

Agenda GMR vergadering op dinsdag 5 juni 2018, aanvang vergadering 19.00 uur tot 20.00 

uur in het stafbureau van Onderwijsgroep Fier (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  

B) = bijlage(n) 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen en vaststellen van de agenda 

 

3. Verslag van de vergadering van 3 april 2018 (zie bijlage) 

 

4. Onderwijskwaliteit op de scholen 

In de maand april hebben de school ontwikkelgesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken 

zijn een onderdeel van de kwaliteitscyclus zoals deze was binnen Onderwijsgroep Fier, en 

voor het eerst ook is doorgevoerd met de oud scholen van stichting Radius.  

De gesprekken zijn gevoerd op basis van 4 indicatoren: het verhaal van de school staat 

centraal (1), elke school maakt een diepte analyse waarin o.a. de opbrengsten van de CITO in 

zijn opgenomen (2), wat is de profilering van de school, maakt de school gebruik van externe 

documenten (Tevredenheidsonderzoeken, externe audits, inspectierapport, enz.) (3) en op 

welke manier komt Passie voor elk Talent terug in jouw school (4)? 

 

De gesprekken zijn gevoerd met de directeur en intern begeleider(s) van de school, leden van 

het stafbureau en de bovenschoolse directie. Deze gesprekken hebben uiteindelijk een 

waardering opgeleverd voor elke school, uitgedrukt in een cijfer. 1 is de hoogste score, 5 het 

laagste. 

Van de scholen met een 4 score zijn inmiddels verbeteringen in gang gezet. Zie verder het 

meegestuurde overzicht. 

 

ADVIES  

5. Heroverweging functiemix 

In de gesprekken met de vakbonden, waar ook de GMR voor wordt uitgenodigd, wordt 

regelmatig gesproken over het percentage LB of LC leerkrachten in de organisatie in het 



kader van de functiemix. Wettelijk is bepaald dat elke werkgever moet voldoen aan de 

wettelijke percentages. Deze zijn dat 46 % van de leerkrachten in een LB schaal moet zitten, 

of 40 % LB en 2 % LC. 

 

Elan Onderwijsgroep voldoet nog niet aan deze eis. In de bijlage worden achtergronden 

genoemd waardoor dit kan. Dit heeft onder andere te maken met door- en uitstroom van 

personeel en de aanstelling van nieuwe startende medewerkers. Zij drukken het percentage 

LB of LC leerkrachten van de organisatie. 

 

Aan de GMR wordt advies gevraagd om te kijken hoe het percentage in 2020 wel kan worden 

gehaald.   

 

INSTEMMING 

6. Nieuwe privacy wet- en regelgeving (B) 

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet op de privacy in werking. Schoolbesturen moeten dan 

voldoen aan deze nieuwe wet. Aan de GMR is een voorlichting gegeven over dit onderwerp. 

Instemming wordt deze vergadering gevraagd op de hoofddocumenten welke ten grondslag 

liggen aan de documenten voor Elan Onderwijsgroep. Zie de bijlagen van de vorige 

vergadering.  

Instemming van de GMR wordt gevraagd op dit voorstel (hamerstuk).  

 

7. Bestuur formatieplan 

Al eerder dit jaar is het bestuur formatieplan ook in de GMR besproken. Hierbij wordt het 

definitieve bestuur formatieplan voorgelegd aan de GMR ter instemming. Dit plan is een 

nadere uitwerking van het eerder voorgelegde concept, waarin alleen de uitgangspunten 

waren verwoord. 

 

INSTEMMING.  

 

8. Aanvraag Eigen Risico Dragerschap (ERD) 

Bij ziekte van een medewerker kan in het primair onderwijs de kosten voor de vervanging 

worden vergoed via het vervangingsfonds. Hiervoor wordt aan het vervangingsfonds een 

premie betaald. Aan het einde van een jaar wordt door het Vervangingsfonds bekeken naar 

een bonus/malus. Dit betekent of een deel van de betaalde premie kan worden terugbetaald 

aan het schoolbestuur. 

 

Gekeken wordt onder andere naar het ziekteverzuimpercentage van de stichting. Deze zijn 

de afgelopen jaren voor Radius onder het landelijk gemiddelde geweest, voor 

Onderwijsgroep Fier boven het landelijk gemiddelde. Reden hiervoor waren een aantal 

langdurig zieke collega’s, die inmiddels niet meer in dienst zijn bij de werkgever.  

 

Elan Onderwijsgroep wil over gaan tot de aanvraag voor het Eigen Risico Dragerschap bij het 

ministerie. Dit betekent dat de vervanging van ziektekosten door de werkgever zelf worden 



betaald. Daar staat tegenover dat geen premie hoeft te worden afgedragen aan het 

Vervangingsfonds. 

 

De afgelopen jaren was de betaalde premie hoger dan de gedeclareerde gelden voor 

vervanging, waardoor het bestuur van Elan Onderwijsgroep dit voor de komende 3 jaar zelf 

wil oppakken. Zie voor een uitgebreidere toelichting de bijlage. 

 

Instemming van de GMR wordt gevraagd op dit voorstel.  

MEDEDELINGEN 

9. Huisvesting 

In de vorige mededelingen vanuit het bovenschools management is al aangegeven dat de 

kosten voor huisvesting dit jaar toenemen, door de nieuwbouw, verbouw van scholen binnen 

de organisatie. De laatste ontwikkeling is dat voor MFC/SWS Sint Jabik nogmaals € 30 K extra 

beschikbaar is gesteld om de totale begroting dekkend te krijgen. Deze extra investering is 

noodzakelijk vanwege de stijging van de prijzen in de bouwwereld. Deze zijn over de hele 

linie met minimaal 25 % toegenomen. De bijdrage van de gemeente is opnieuw geïndexeerd 

door bureau BDB met 21 %. Dit wordt de komende maand besproken het College van B en W 

van de Waadhoeke.  

10. Financiële managementrapportage 

Ook met de GMR wordt de financiële managementrapportage gedeeld van Stichting Radius 

en Onderwijsgroep Fier over de eerste maanden van 2018. Het algehele beeld is dat huidige 

stand van zaken in lijn is met de opgestelde begroting en dat de begroting niet hoeft te 

worden bijgesteld (ter informatie, De Marap wordt inhoudelijk behandeld in de werkgroep 

financiën in samenhang met de jaarrekening 2017.  

 

11. GMR zaken vanuit het db 

 

12. Rondvraag en sluiting 

 

 

 

 

Graag tot dinsdag 5 juni 2018! 

De voorzitter, 

Evert Visser 

 


