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Hoogbegaafdheid binnen 

PrimAH 

 
 
 
 
 
 
 
In de vergadering van 4 februari 
schoof Nita van Dijk, Specialist 
Begaafdheid binnen PrimAH, bij 
de GMR aan om wat te vertellen 
over hoogbegaafdheid en het 
beleid dat binnen PrimAH uiteen 
is gezet om deze groep kinderen 
te kunnen bedienen. 
 
Leerkrachten worden bij het in 
beeld brengen van meer– of 
hoogbegaafde kinderen 
ondersteund door een 
signaleringstool waarbij kinderen 
(en in een later stadium ook 
ouders en leerkrachten) 
vragenlijsten beantwoorden. 
Leerlingen die naast hun reguliere 
schoolwerk meer uitdaging nodig 
hebben, krijgen in de eerste 
instantie Levelspel/Levelwerk 
aangeboden. De volgende stap is 
Prikl, de bovenschoolse plusklas 
van Stichting PrimAH. 

Prikl hanteert een eigen 
toelatingsprocedure, waarbij ook 
de intern begeleider van de school 
en het PrimAH Expertise Team 
(PET) zijn betrokken. De Prikl-klas 
komt iedere week een dagdeel 
bijeen. Kinderen werken dan aan 
uiteenlopende taken, waarbij veel 
aandacht is voor het “leren leren”.  

Vanuit de GMR kreeg Nita de 
vraag voorgelegd of een aparte 
plusklas die een halve dag in de 
week samenkomt wel voldoende 
is. Hierop gaf Nita aan dat er in de 
eigen groep in de vorm van 
Levelwerk ook uitdaging voor deze 
kinderen wordt geboden. Dat er 
niet meer dan een halve dag in de 
week kan worden geboden, is een 
budgettaire kwestie. Daarmee 
heeft de GMR een mooi handvat 
om dit beleid binnen PrimAH nog 
eens goed onder de loep te 
nemen. 

Heeft u vragen over dit 
onderwerp? Binnen Stichting 
PrimAH heeft iedere school een 
eigen specialist Hoogbegaafdheid 
die u nog veel meer over dit 
onderwerp kan vertellen. 

Notulen 

De notulen van de vorige GMR-vergadering (1 
december 2020) zijn tijdens de laatste bijeenkomst 
besproken en vastgesteld. De vastgestelde notulen 
zijn openbaar en in te zien via de website van 
Stichting PrimAH (http://www.primah.org/notulen-
gmr/) 

In gesprek met het Ministerie 

van OCW 

 
 
 
 
 
Afgelopen september is naar 
aanleiding van de stakingsdagen 
eerder dat schooljaar door 
teamleden van Obs De Eshoek een 
brief verzonden aan het Ministerie 
van OCW. In deze brief evalueren de 
teamleden de stand van zaken in het 
huidige onderwijs: wat gaat er al 
goed, wat kan en moet er anders, en 
wat is daarvoor nodig? Deze brief 
werd uiteindelijk namens heel 
Stichting PrimAH verstuurd. 
 
Begin januari volgde dan eindelijk 
een reactie en werden de 
ondertekenaars uitgenodigd om met 
een vijftal beleidsmedewerkers van 
het Ministerie van OCW over de 
inhoud van de brief in gesprek te 
gaan. Dit gesprek heeft 
plaatsgevonden op 8 februari en in 
de volgende nieuwsbrief zullen we u 
berichten over het verloop hiervan. 

Vakantierooster 

Hoewel het schooljaar pas halverwege is, werd er in 
de GMR al vooruitgeblikt op het volgende schooljaar 
en heeft men zich gebogen over het vakantierooster 
voor het schooljaar 2021-2022. Na een korte 
toelichting van de directeur-bestuurder gaf de GMR 
een positief advies over het nieuwe rooster. 
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Vragen vanuit de OPR 
 
De GMR heeft zich gebogen over 
een aantal vragen die vanuit de 
OPR binnenkwamen. De OPR is de 
ondersteuningsplanraad van het 
samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs. Het is de taak van de 
OPR om instemming te verlenen 
aan het ondersteuningsplan dat 
eens in de vier jaar door het 
samenwerkingsverband wordt 
opgesteld. De GMR heeft zich 
gebogen over de analyse van de 
stand van zaken m.b.t. het 
samenwerkingsverband en wat 
volgens de GMR de prioriteiten 
van het samenwerkingsverband 
moeten zijn. Na overleg is het 
gelukt een aantal speerpunten te 
formuleren en wat de GMR 
betreft zijn dit: 
 
- Inhoud concretiseren en iemand 
aanstellen die verantwoordelijk is 
voor het stellen van termijnen. 
- Opener en transparanter zijn 
voor ouders en leerkrachten. 
- Toezicht houden op de 
uitvoerbaarheid van de plannen. 
 
Deze punten worden vanuit de 
GMR aan de OPR teruggekoppeld. 

Nieuwe lockdown/

afstandsonderwijs 

 

 

 

 

Op 14 december 2020 kondigde 
minister-president Mark Rutte aan 
dat Nederland in een lockdown 
zou gaan en de scholen binnen 
het primair onderwijs hun deuren 
met ingang van 16 december 
moesten sluiten. Opnieuw moest 
er door de teams van de scholen 
snel geschakeld worden tussen 
fysiek onderwijs en het op voeten 
zetten van digitaal 
afstandsonderwijs. 
 
Met de ervaringen van de 
lockdown in maart 2020 nog vers 
in het geheugen konden de 
scholen binnen Stichting PrimAH 
snel schakelen en was het mooi 
om te zien hoe lering werd 
getrokken uit enkele knelpunten 
die tijdens de fase van het 
afstansonderwijs in maart 
zichtbaar waren en door ouders 
werden aangekaart. 

Mail vanuit de MR van de Bonnerschool 

Vanuit de Bonnerschool ontving de GMR de vraag of er 
geluiden zijn over scholen die binnen een continu-
rooster worstelen met het behandelen van de lesstof 
en hoe hiermee om wordt gegaan. Het betreft hier 
geen bovenschools beleid en de GMR kan deze vraag 
daarom niet beantwoorden. Wij kunnen ons wel 
voorstellen dat hier meer scholen mee worstelen en 
raden de MR’en aan onderling 
verbinding te zoeken om zo kennis en 
ervaringen te delen.  

Met ingang van 8 februari jl. 
mochten de scholen weer overgaan 
op het geven van fysiek onderwijs 
en tijdens de GMR-vergadering werd 
met Jeroen Kleyberg uitgebreid 
gesproken over de voorwaarden en 
protocollen die leidend waren voor 
het hervatten van het fysieke 
onderwijs. De kritische vragen 
vanuit de GMR over onder meer het 
testbeleid en de communicatie 
binnen scholen werden door de 
directeur-bestuurder naar 
tevredenheid beantwoord. 
 
Na de vorige lockdown werd er 
vanuit Stichting PrimAH een 
enquête opgezet om de ervaringen 
over het afstandsonderwijs te 
inventariseren. Op dit moment zijn 
er geen plannen deze enquête 
opnieuw te houden. Wel kunnen de 
scholen er afzonderlijk voor kiezen 
(eventueel in overleg met hun 
Medezeggenschapsraad) om onder 
ouders/verzorgers te peilen hoe 
men het afstandsonderwijs tijdens 
de laatste lockdown heeft ervaren. 
 

Kennismaking met Cisca Oenema 

Per 1 december 2020 is Cisca Oenema benoemd als 
de nieuwe beleidsmedewerker P&O binnen Stichting 
PrimAH. Tijdens de laatste vergadering schoof Cisca 
digitaal aan om nader kennis te maken en de GMR 
kort bij te praten over de werkzaamheden die ze tot 
nu toe heeft uitgevoerd. 
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Heeft u n.a.v. deze nieuwsbrief nog vragen, 

dan kunt u contact opnemen met één van de GMR-leden of de secretaris: 

mariskadamveld@primah.org 
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