
 

 

GMR 

Nieuwsbrief april 2019 

Vergaderingen 

De GMR heeft op donderdag 11 
april vergaderd. Hierbij zijn de           
volgende onderwerpen aan de 
orde geweest: 

 Bestuursformatieplan 
 Vacature directeur-bestuurder 
 Jaarverslag GMR  
 Medezeggenschapsstatuut 
 Communicatieplan 
 Ondersteuningsplanraad 
 Vacatures GMR 
 

In het schooljaar 2018-2019 staat 
voor de GMR nog één vergadering 
gepland en wel op 4 juli 2019. 

 
 

Bestuursformatieplan 

Jaarlijks wordt het bestuursforma-
tieplan opgesteld. Hierin wordt 
een overzicht weergegeven van 
de personeelsformatie, zowel op 
schoolniveau als bovenschools. 

In januari kunnen leerkrachten 
hun wensen m.b.t. hun inzet voor 
het nieuwe schooljaar kenbaar 
maken. Deze wensen worden zo 
veel mogelijk meegenomen in de 
invulling van de formatie op de 
scholen. Op dit moment is de   
puzzel nog niet helemaal gelegd.  

Het bestuursformatieplan wordt 
geagendeerd voor de volgende 
GMR-vergadering. 

Vacature directeur-bestuurder 

Saakje Berkenbosch, directeur-
bestuurder van Stichting PrimAH, 
gaat per 1-1-2020 met pensioen.  
De sollicitatieprocedure rondom 
haar opvolging start binnenkort. 
De Raad van Toezicht stelt een 
profielschets op. Deze wordt ook 
met de GMR besproken. 

De benoemingsadviescommissie 
wordt gevormd door:  

 2 leden van de Raad van Toe-
zicht 

 2 schooldirecteuren 
 2 personeelsleden die voorge-

dragen worden door de perso-
neelsgeleding van de GMR 

 1 medewerker stafbureau 

Jaarverslag GMR 

Het jaarverslag van de GMR van 2018 is vastgesteld.  
Het jaarverslag wordt onderdeel van de jaarstukken 
2018 van Stichting PrimAH 
 
 

Ondersteuningsplanraad (OPR) 

De ondersteuningsplanraad is de medezeggen-
schapsraad van het samenwerkingsverband.           
De leden van de OPR worden gekozen door de MR-
en van de scholen die deelnemen in het samenwer-
kingsverband. 
 

 

 

Medezeggenschapsstatuut 

In het medezeggenschapsstatuut is beschreven hoe 
de medezeggenschap bij een bestuur is geregeld.  

Iedere twee jaar wordt het medezeggenschapssta-
tuut, met inbreng van de MR-en van de scholen, 
opnieuw vastgesteld. Het huidige statuut is in wer-
king getreden per 1-8-2018. In de loop van het 
schooljaar 2019-2020 wordt het statuut opnieuw 
onder de loep genomen, gebruikmakend van de 
input van de MR-en van de scholen. 
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Scholing 

Op 7 maart hebben 17 MR-leden 
deelgenomen aan de MR-
startcursus, verzorgd door de Ver-
eniging Openbaar Onderwijs. De 
cursus is als zeer waardevol erva-
ren.  

Direct na de zomervakantie gaat 
de GMR een extra scholing volgen, 
met daarin de volgende thema’s: 

 Contact met de achterban 
 Relatie bevoegd gezag 

Vacatures GMR 

Op dit moment hebben we nog 2 
openstaande vacatures binnen de 
GMR: 
Oudergeleding cluster 2 
Voor de invulling van deze vacatu-
re wordt een aparte oproep ge-
daan via de ouderportals. We ho-
pen deze vacature z.s.m. in te 
kunnen vullen. 
 

Ambtelijk secretaris 
We hebben een beoogd kandidaat 
voor deze functie. We hopen in de 
volgende nieuwsbrief  te kunnen 
melden dat deze vacature is inge-
vuld. 
 

De vacature Personeelsgeleding 
cluster 2 is inmiddels ingevuld. 
Annemarie Kriegsman, leerkracht 
van obs Anloo , is per 1 april 2019 
toegetreden tot de GMR.           

Communicatieplan 

Tijdens de MR-startcursus is het 
communicatieplan aan de orde 
geweest.  

De GMR is nog zoekende hoe zij 
het beste kan communiceren met 
haar achterban. Door middel van 
de nieuwsbrief brengen we wel 
informatie, maar de vraag is hoe 
we de informatie gaan halen. 
Daarom heeft de GMR specifiek 
op dit onderdeel scholing aange-
vraagd. Deze scholing wordt direct 
na de zomervakantie gevolgd.     

Als er scholen zijn die al eerder in 
contact willen komen met de 
GMR of specifieke vragen hebben, 
dan kunnen zij contact opnemen 
met 1 van de GMR-leden via     
onderstaande mailadressen of via                              
secretaris.gmr@primah.org. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen,  
dan kunt u contact opnemen met één van de GMR-leden: 

mariskadamveld@primah.org 

personeelsgeleding 

martjemoek@primah.org 

personeelsgeleding 

karinavanderheijden@primah.org 

oudergeleding 

jocelynvos@primah.org 

oudergeleding 

liannedejonge@primah.org 

personeelsgeleding 

annemariekriegsman@primah.org 

personeelsgeleding 

xandravanzon@primah.org 

oudergeleding 

VACATURE 

oudergeleding 


