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Tijdens de vergadering van 6 april 
heeft de GMR zich over 
verschillende stukken gebogen die 
vanaf het stafbureau van Stichting 
PrimAH voor de vergadering 
werden ingebracht. 
 
Zo is er allereerst kort gesproken 
over de collectieve 
arbeidsongeschiktheidsver-
zekering. Wanneer deze regeling 
eenmaal wordt uitgerold, zal het 
personeel hierover via het 
stafbureau van PrimAH worden 
geïnformeerd. 
 
Daarnaast is uitgebreid gekeken 
naar de (nieuwe) 
klokkenluidersregeling. Deze 
bestond binnen Stichting PrimAH 
nog niet, maar is naar aanleiding 
van de Code Goed Bestuur alsnog 
opgesteld. De GMR heeft met 
deze regeling ingestemd en als 
volgende stap zal deze 

regeling nu actief onder het 
personeel gecommuniceerd gaan 
worden. 

Geheel ter kennisgeving heeft de 
GMR zich ook gebogen over een 
stuk m.b.t. tot wijzigingen in de 
financiën. Dit stuk biedt extra 
transparantie en maakt nog 
duidelijker wat de inkomsten van 
scholen zijn, waar scholen deze 
budgetten wel en niet aan kunnen 
besteden, én dus ook welke 
keuzes binnen scholen gemaakt 
moeten worden.  

Tot slot was er aandacht voor de 
notitie NT2. Dit gaat over 
nieuwkomers (buitenlandse 
kinderen) die op een school van 
PrimAH terechtkomen. Zij gaan 
eerst twee jaar naar een speciale 
taalklas in Assen alvorens zij op 
een reguliere school van PrimAH 
instromen. In een taalklas is niet 
alleen aandacht voor het 
verwerven van het Nederlands, 
maar is het personeel ook 
gespecialiseerd in het omgaan 
met kinderen die heftige en 
traumatiserende gebeurtenissen 
hebben meegemaakt. Deze notite 
hoort bij het Schoolonder-
steuningspofiel en de GMR ziet de 
inhoud als een positieve 
ontwikkeling. 

Jaarverslag GMR goedgekeurd 

Twee leden van de GMR hebben gezamenlijk het 
jaarverslag opgesteld. Hierin staat kort samengevat 
hoe de samenstelling van de GMR in 2020 was en 
over welke zaken de GMR zich in dat jaar heeft 
gebogen. Het jaarverslag is in de vergadering van 6 
april kort toegelicht en vervolgens goedgekeurd. 

De PWA zoekt verbinding met de 

GMR 

 

 
 
 
 
Op verzoek van obs Prins Willem 
Alexander in Eext zullen twee GMR-
leden in mei de MR-vergadering van 
de PWA bijwonen. De MR kan dan 
bijgepraat worden over het reilen en 
zeilen binnen de GMR en er kunnen 
handreikingen worden gedaan met 
betrekking tot agendapunten die 
ook voor de MR relevant kunnen 
zijn. Voor zowel de GMR als de MR 
van een school kan dit een 
waardevolle manier zijn om met 
elkaar in verbinding te komen. 
 
Lijkt het jullie als MR ook goed om 
verbinding te zoeken met de GMR 
door leden in jullie vergadering uit 
te nodigen? Stuur dan een mailtje 
naar de secretaris van de GMR via 
secretaris.gmr@primah.org. 
 

Volgende GMR-vergadering 

De eerstvolgende GMR-vergadering zal plaatsvinden 
op donderdag 17 juni. Dit zal alweer de laatste 
reguliere GMR-vergadering van het schooljaar 
2020-2021 zijn. 
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Bestuursformatieplan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een van de belangrijkste 
agendapunten van de vergadering 
op 6 april was het 
bestuursformatieplan. Op basis 
van dit plan weten de scholen 
binnen Stichting PrimAH hoeveel 
geld ze hebben voor personeel en 
hoe ze voor het komend 
schooljaar hun team vorm kunnen 
gaan geven. Het 
bestuursformatieplan voor 
komend schooljaar was een stuk 
uitgebreider van opzet dan 
voorgaande jaren en daarom 
heeft de GMR zich hierover laten 
bijpraten door Cisca Oenema, de 
beleidsmedewerker P&O binnen 
Stichting PrimAH. Zij heeft het 
bestuursformatieplan uitgebreid 
toegelicht zodat de leden de 
tabellen met cijfers beter konden 
duiden. De feedback van de GMR 
is door Cisca in het plan verwerkt 
en daarmee kan binnen de 
stichting verder aan de 
formatiepuzzel worden gewerkt. 

Corona-update 

 

 

 

 
 

Ondanks dat de scholen hun 
deuren alweer enige tijd fysiek 
hebben geopend, blijft het 
coronavirus een bepalende rol 
spelen in het onderwijs. 
Regelmatig worden er klassen 
naar huis gestuurd vanwege een 
besmetting onder leerlingen of 
onderwijzend personeel. Helaas 
blijven de scholen van Stichting 
PrimAH hier ook niet van 
gevrijwaard. Ook hebben scholen 
nog te maken met beperkende 
maatregelen, bijvoorbeeld dat 
externen niet in de school mogen 
en er daarom bijvoorbeeld geen 
lessen HVO of GVO kunnen 
worden gegeven. Binnen PrimAH 
wordt overigens wel een 
uitzondering gemaakt voor de 
vakleerkrachten gym en externen 
die betrokken zijn bij individuele 
leerlingondersteuning. 
 
Vanuit het Ministerie heeft 
PrimAH onlangs een brief 

ontvangen over sneltesten binnen 
het primair onderwijs. Het is de 
bedoeling dat rond half april iedere 
leerkracht op vrijwillige basis twee 
keer per week zelf een sneltest kan 
afnemen. Hier gaat een preventieve 
werking vanuit en hiermee kan 
eventuele lesuitval worden beperkt. 
 
In de periode tot de meivakantie 
wordt binnen PrimAH gepoogd om 
wat binnen scholen wel en niet 
mogelijk is m.b.t. de corona-
maatregelen zoveel mogelijk gelijk 
te trekken, zodat er voor leerlingen 
en ouders sprake is van een zekere 
mate van gelijkheid. Na de 
meivakantie zal worden gekeken of 
er nieuwe protocollen zijn die in 
acht moeten worden genomen en of 
er versoepelingen mogelijk zijn. De 
insteek van de scholen is om de 
ruimte die er binnen de maatregelen 
is zo optimaal mogelijk te benutten, 
maar alleen als dit verantwoord kan. 
 



 

 

GMR 

Nieuwsbrief april 2021 

Gesprek met het Ministerie 
van OCW: een update 
 
 
 
 
 
 
 
In de vorige nieuwsbrief 
berichtten wij u over een gesprek 
dat vanuit PrimAH zou 
plaatsvinden met een afvaardiging 
van het Ministerie van OCW. Op 8 
februari jl. zijn de ondertekenaars 
van de brief in gesprek geweest 
met een vijftal 
beleidsmedewerkers van het 
ministerie. Ook Anja Gerding 
(directie obs De Eshoek) en Jeroen 
Kleyberg (directeur-bestuurder 
Stichting PrimAH) waren bij dit 
gesprek aanwezig, dat vanwege 
corona online moest plaatsvinden. 
 
Een uur lang is met de 
beleidsmakers gesproken over 
uiteenlopende kwesties binnen 
het onderwijs: van werkdruk tot 
financiën en van zijinstroom tot 
de aansluiting van de theorie op 
de Pabo’s met de praktijk. 

Er was volop ruimte om 
ervaringen uit te wisselen en door 
de vragen vanuit het ministerie 
onstond een prettige dynamiek, 
waardoor het gesprek zeer 
constructief aanvoelde. De ideeën 
en ervaringen die tijdens het 
gesprek zijn ingebracht, zullen 
door de beleidsmedewerkers 
worden meegenomen in hun 
plannen. De uitnodiging om de 
beleidsmedewerkers eens in de 
praktijk op De Eshoek mee te 
laten kijken, werd van harte 
aangenomen. Wanneer de 
coronamaatregelen dit weer 
toelaten, kan hier hopelijk een 
vervolg aan worden gegeven. 

 

Oproep: nieuwe GMR-leden 
gezocht 

Voor komend schooljaar is de GMR 
op zoek naar nieuwe enthousiaste 
en betrokken ouders en 
leerkrachten die met ons mee willen 
denken over het beleid binnen 
Stichting PrimAH. Meer informatie 
over het werk en de taken van de 
GMR én de beschikbare plekken is 
terug te lezen in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 

 

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 

Personeelsgeleding (voorzitter) 

martjemoek@primah.org 

personeelsgeleding 

annemariekriegsman@primah.org 

personeelsgeleding 

yvonnevos@primah.org 

oudergeleding 

loesgroen@primah.org 

oudergeleding 

jeroendesmidt@primah.org 

oudergeleding 

bertottens@primah.org 

oudergeleding 

Janine.everts@primah.org 

personeelsgeleding 

hendrikadevries@primah.org 

secretaris 


