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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de Ge-

meenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) van Stichting Elan. Dit jaarverslag heeft tot 

doel om terug te blikken op het afgelopen 

schooljaar en de betrokkenen te informeren over 

de werkzaamheden/taken gedurende het school-

jaar. Op de website van de stichting Elan is meer 

informatie te vinden over hoe medezeggenschap 

geregeld is bij Stichting Elan. 

 

Dit schooljaar is de stichting Elan ontstaan uit een 

fusie tussen de scholen van de stichting CSO en 

de Annie MG Schmidt school. Dat betekent dat 

we dit schooljaar ook met de GMR begonnen 

zijn. Wij zijn een  open en transparante GMR die 

gaat voor een goede kwaliteit onderwijs en goe-

de voorwaarden voor het personeel op de scho-

len van de stichting Elan. Wij doen dit door een 

gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van het 

bestuur. Wij besluiten onafhankelijk en stellen 

ons positief kritisch op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling GMR 

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

(GMR) van de Stichting voor Elan is samengesteld 

uit personeelsleden en ouders van de volgende 

scholen: 

 De Annie MG Schmidt in Hilversum(SBO) 

 De Indon in Bussum (SBO) 

 De Klimop in Hilversum (ZML, (V)SO) 

 Het Mozaïek in Hilversum (SBO) 

 De Wijngaard in Huizen (SBO) 

 

Het  dagelijks bestuur bestaat uit Rob van Elswijk 

en Ada Fischer. Zij zijn vaak een deel van de GMR 

vergaderingen aanwezig om te overleggen.  Het 

samenwerkingsverband waar deze scholen onder 

vallen is UNITA.  

 

Als u contact op wilt nemen met GMR kan dat via 

het GMR secretariaat, dat wordt bemand door 

mevrouw Astrid van Voorst. Zij is tevens secreta-

resse van De Wijngaard. 

Astrid@sbodewijngaard.nl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen in 2014-2015 

De eerste vergadering is het GMR– statuut en –

reglement opgesteld. Ook is er een begin ge-

maakt met een werkplan. Deze zijn in te zien op 

de website van de stichting Elan.  

De implementatie van de nieuwe cao Primair On-

derwijs (PO) voor de stichting Elan stond ook op 

het programma. De GMR gaf de voorkeur aan het 

overlegmodel. Dit hield in dat elke mr zich uit 

moest spreken voor het basis– of het overlegmo-

del. Voor inhoudelijke informatie hierover kunt u 

contact opnemen met de GMR. 

Het Strategisch beleidsplan en het management-

statuut van de stichting Elan is ook kritisch gele-

zen. Het bestuur heeft hier een duidelijke uitleg 

bij gegeven en de GMR heeft hier een positief 

advies over uitgebracht.  

Elk jaar wordt ook de begroting door de GMR be-

handeld. Vergelijken van begrotingen van voor-

gaande jaren was niet mogelijk omdat de stich-

ting Elan dit schooljaar begonnen is. Er zijn diver-

se risico’s m.b.t. de subsidies van de kinderen. 

Een groot risico is het personeelsbestand. Afspra-

ken met UNITA zijn voor twee jaar gegarandeerd.  

Tenslotte is  het eerste bestuursformatieplan 

voor stichting ELAN besproken en het resultaat is 

zorgelijk. Het bestuur van ELAN zal scenario’s uit 

gaan zetten: “voor het geval dat” en “wat als”. 

In het komende schooljaar zal dit op  onderwerp 

zeker terugkomen op de agenda van de GMR.  

 

Scholing 

In het komende schooljaar zal deskundigheidsbe-

vordering van de GMR-leden ook op het pro-

gramma staan.  Communicatie en zichtbaarheid 

zullen daarbij een belangrijke onderdelen zijn.  

 

Verkiezingen 

Aan het einde van schooljaar 2014-2015 zijn er 

twee openstaande vacatures in de personeelsge-

leding. Hier zullen verkiezingen voor worden ge-

houden.  

 

Doelstellingen 2015-2016 

Komend schooljaar is het voor de GMR van be-

lang om te evalueren c.q. een vinger aan de pols 

houden in het kader van de nieuwe CAO PO. 

Opgenomen in het werkplan is om minimaal 1 

keer per jaar een (groot) overleg te plannen met 

de MRen van de vijf scholen.  

Het overleg met het dagelijks bestuur heeft de 

GMR als constructief ervaren en in jet schooljaar 

2015-2016 hopen wij dit voor te zetten. 

Op de website van de stichting Elan zullen in het 

schooljaar 2015-2016 geregeld updates verschij-

nen over de werkzaamheden van de GMR 

(www.stichtingelan.nl).  


