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 Schoonmaak 
 Harmoniseren 
 Clusteroverleg 17 januari 2023 
 Begroting 

 

 

Strategische koers 

Dit schooljaar staat in het teken van de strategische koers en de daaruit voortvloeiende schoolplannen. Hier ligt ook voor de GMR 
een verantwoordelijke taak, omdat we moeten instemmen met de strategische koers. Tijdens de Elevantiodag hebben alle perso-
neelsleden al kunnen meedenken over goed onderwijs. Daarna konden zowel ouders als leerkrachten een tevredenheidsmeting 
invullen. Dit hebben veel mensen gedaan, waardoor we een goed beeld hebben over de organisatie. Het leert ons wat er goed gaat, 
en dat is best veel, maar ook over onze verbeterpunten. Met de GMR en de Raad van Toezicht hebben we samen een bijeenkomst 
gehad om mee te denken over de inhoud van de strategische koers. Dit leverde mooie inzichten op, en ook mooie gesprekken. Het 
is de bedoeling dat binnenkort de laatste hand zal worden gelegd aan het document, waarna het aan de GMR wordt voorgelegd ter 
goedkeuring.  

Begroting 

Een belangrijk onderwerp op de agenda van de GMR is de begroting. 
Als GMR hebben we hier adviesrecht over, de Raad van Toezicht 
stemt in met de begroting. Om hier een goed advies over te kunnen 
geven, heeft de GMR advies en scholing gevraagd bij de VOO. Het 
bleek een zinvolle avond, waarop we veel geleerd hebben.  
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Vragen of opmerkingen? U kunt altijd een mail sturen naar annemiekstallaart@elevantio.nl 

 

Clusteroverleg 17 januari 2023 

Alle scholen van Elevantio zijn ingedeeld in 4 clusters: Cluster West, Clus-
ter Oost, Cluster Terneuzen Stad en Cluster Terneuzen Kernen. Binnen 
de GMR worden de clusters vertegenwoordigd door twee GMR leden: een 
ouder en een medewerker.  
Twee keer per jaar worden de voorzitters van alle medezeggenschapsra-
den uitgenodigd om een clusteroverleg bij te wonen. Het eerste cluster-
overleg is gepland op dinsdagavond 17 januari 2023 om 19:30 uur.  
De voorzitter van de MR zal via de  
mail een uitnodiging met een officiële agenda krijgen.  
Tijdens deze avond zullen we kort even bespreken wat we tot nu toe in de 
GMR hebben gedaan, maar er is zeker veel ruimte voor input vanuit de 
scholen zelf. Graag horen we wat er leeft en inventariseren we vragen en 
geven waar mogelijk antwoord of advies. Het is makkelijk wanneer we 
deze vragen op voorhand krijgen, zodat we gelijk antwoord kunnen geven. 
Uiteraard is er ook een rondvraag.  

Inleiding 

Namens de GMR wensen we jullie een heel voorspoe-
dig, gezond en leerzaam 2023! Zoals velen hebben 
ook de leden van de GMR goede voornemens bij de 
start van een nieuw jaar. En een van de goede voor-
nemens, bent u nu aan het lezen! We willen graag 
starten met het uitbrengen van een nieuwsbrief van de 
GMR. Zo kunnen we jullie op de hoogte houden van 
wat wij allemaal doen, naast de publicatie van de 
agenda en de besluitenlijst op de website van Elevan-
tio. We streven ernaar om minimaal twee nieuwsbrie-
ven per jaar rond te sturen.  

 
Om effectief te kunnen 
(blijven) vergaderen hebben 
we in de GMR een aantal din-
gen aangepakt. We hebben de 
vergaderingen verdeeld in 
vergaderingen met de gehele 
GMR (zowel leerkracht als 
oudergeleding), maar we verg-
aderen ook 4 keer met enkel 
de PGMR (de personeelsgele-
ding). Daar worden de onder-
werpen besproken, die enkel 
relevant zijn voor de perso-
neelsleden.  
Daarnaast hebben we een 
activiteitenplan opgesteld. 
Hierin staat onder andere voor 

een heel schooljaar omschreven welke onderwerpen 
wanneer aan bod komen. Dit stemmen we af met het 
bestuurlijk jaarplan van Elevantio.  
  

Schoonmaak 

Vanuit diverse scholen kregen we signalen dat de overstap naar 1 
schoonmaakorganisatie niet vlekkeloos verliep. We hebben hiervoor 
een afspraak gemaakt met Ronny van de Broecke. Hij heeft een toe-
lichting gegeven op het hele traject. Er zijn al een heel aantal stappen 
in de goede richting gezet. Zo is er een klachtenmeldpunt waar direc-
teuren hun klacht naar toe kunnen mailen. En er is een onafhankelijk 
bureau ingeschakeld voor kwaliteitscontroles. Daarnaast zijn er per 
school meer uren voor schoonmaak beschikbaar gekomen. Het punt 
schoonmaak blijft dit schooljaar nog regelmatig terugkeren op de 
agenda. 
 
Harmoniseren 

Om van 4 onderwijsorganisaties 1 goedlopende organisatie te maken, 
heb je veel tijd nodig. We zien dat er steeds meer beleidsstukken 
geharmoniseerd worden. Deze worden allemaal besproken in de 
GMR. Een aantal dingen die dit jaar al voorbij gekomen zijn, zijn bij-
voorbeeld de generatiepact regeling, het beleidsplan startende leer-
krachten, het beleidsplan dyslexie, bestuurlijke kaders deeltijdsbeleid,  
beleidsplan ontwikkelingsperspectief en klokkeluidersregeling. Op 
sommige van deze punten hebben we adviesrecht, op andere instem-
mingsrecht.    




