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Vergaderrooster GMR 

De GMR vergadert in het 
schooljaar 2020/2021 vijf keer op 
dinsdag- of donderdagavond. 
Daarnaast hebben we twee keer 
een overleg met de RvT en wordt 
er één gezamenlijke, inhoudelijke 
MR/GMR-avond georganiseerd. 
Het komend schooljaar vergadert 
de GMR op de volgende datums: 

- 08 oktober 2020 

- 10 november 2020 (GMR en RvT) 

- 3 december 2020 

- 12 januari 2021 (open MR/GMR-                                
avond 

- 4 februari 2021 

- 8 april 2021 

- 11 mei 2021 (GMR en RvT) 

- 17 juni 2021 

Corona-tijdperk 

 

 

 

 

 

 

Half maart belandden we in een 
periode waarin door Covid-19/
corona veel van iedereen werd 
gevraagd: van ouders/verzorgers, 
leerkrachten, directeuren en 
ondersteuners. In korte tijd wist 
iedereen zich aan te passen aan 
allerlei vormen van thuiswerken, 
lesgeven en begeleiden. 

Vooruitkijkend naar de toekomst, 
voor tijdelijke en permanente 
situaties, is het belangrijk elkaars 
tips en tops te weten, zodat we 
hier gebruik van kunnen maken. 
Onder de directeuren van 
Stichting PrimAH worden tips/
tops gedeeld. Ook van ouders en 
MR-en horen we graag wat jullie 
de scholen, de GMR en/of 
Stichting PrimAH mee willen 
geven? Laat het ons weten of deel 
het met je MR! 

Nieuwe secretaris GMR 

Met ingang van augustus 2020 is Hendrika de Vries 
de nieuwe secretaris van de GMR. Mocht je vragen of 
opmerkingen hebben die voor de GMR zijn bestemd, 
dan kun je haar mailen via 
secretaris.gmr@primah.org.  

Toelichting jaarverslag 

Tijdens de GMR vergadering van 18 
juni heeft Gea Linker 
(Beleidsmedewerker financiën en 
huisvesting van St. PrimAH) ons een 
toelichting gegeven op de 
jaarrekening van 2019, opgenomen 
in het jaarverslag 2019. Het jaar is 
netto positief afgesloten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Save the date: 12 januari 2021: open MR/GMR-

avond 

Heb je een interessant, belangrijk onderwerp dat 
zowel voor ouders als leerkrachten van belang is om 
gezamenlijk op de kaart te zetten? Laat het ons 
weten via secretaris.gmr@primah.org. 
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Herbenoeming Albert Noord 

Met unanieme stemming hebben 
we Albert Noord voorgedragen 
voor een nieuwe periode als lid 
van de Raad van Toezicht. Wij zijn 
blij dat we de komende jaren 
wederom gebruik kunnen maken 
van Albert zijn kundigheid en 
betrokkenheid. 

 

 

Vacatures GMR 

 

 

 

 

 

 

Ben jij die betrokken, kritische en 
enthousiaste leerkracht en ouder 
die we zoeken? 

De GMR bestaat uit 4 leerkrachten 
en 4 ouders. Twee van onze leden 
zijn herverkiesbaar: leerkracht 
Martje Moek en ouder Xandra van 
Zon. Daarnaast is de GMR  op zoek 
naar een nieuwe leerkracht (uit 
cluster kleinere scholen) en een 
nieuwe ouder (uit cluster grote 
scholen).  

 
Wil jij overstijgend meedenken en 
betrokken zijn bij de beslissingen 
en veranderingen binnen de 
Stichting? Dan is de GMR echt iets 
voor jou! Nieuwsgierig? Stel ons je 
vragen of kom vrijblijvend een 
vergadering bijwonen. Bekijk voor 
meer informatie de bijgevoegde 
vacaturetekst of ga naar: http://

www.primah.org/gmr/. 

 

mariskadamveld@primah.org 

personeelsgeleding 

martjemoek@primah.org 

personeelsgeleding 

jocelynvos@primah.org 

oudergeleding 

annemariekriegsman@primah.org 

personeelsgeleding 

xandravanzon@primah.org 

oudergeleding 

yvonnevos@primah.org 

oudergeleding 

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

http://www.primah.org/gmr/
http://www.primah.org/gmr/

