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Vergaderingen

Open (G)MR avond

Begroting 2020

De GMR heeft op dinsdag 3
december vergaderd. Hierbij zijn
de volgende onderwerpen aan de
orde geweest:

De Open (G)MR avond van 13
januari 2020 was een mooie start
van het jaar 2020.

De GMR heeft een positief advies
uitgebracht op de begroting 2020.









Open (G)MR avond
Begroting 2020
Arbobeleid(splan)
Wisseling van de wacht
Uniforme tekst GMR websites
Rooster van aftreden
Vacature Secretaris GMR

De resterende vergaderdata voor
het schooljaar 2019/2020 zijn:
30-01-2020
02-04-2020
22-06-2020

Vele MR-leden en schooldirecteuren waren aanwezig en onder
leiding van Kees Rosier van VOO
(Vereniging Openbaar Onderwijs)
hebben we met elkaar gesproken
over onderwerpen als “taken MR
versus taken GMR” en “contact
met de achterban”.
We hebben ervaringen met elkaar
gedeeld en suggesties gedaan
over wat we met elkaar kunnen
verbeteren. De GMR gaat hier
samen met de MR-en van de
scholen mee aan de slag.

Er is een korte toelichting gegeven
door de financieel beleidsmedewerker van Stichting PrimAH.
Hierbij is vooral ingegaan op de
verschillen in baten en lasten ten
opzichte van de begroting 2019.






De vervangingskosten zijn lager
begroot dan vorig jaar i.v.m. een
lager ziekteverzuim.
De kosten voor licenties van
lesmethodes zijn hoger begroot
vanwege de stijging van kosten.
Er wordt onderzocht of middels
samenwerking de kosten
gedrukt kunnen worden.
Het meerjarenperspectief laat
voor de komende jaren een
positief resultaat zien.

Wisseling van de wacht
Bij de GMR-vergadering van 3 december was Saakje Berkenbosch voor het laatst aanwezig. Zij is per 1-1-2020 met
pensioen gegaan. De nieuwe directeur-bestuurder Jeroen Kleyberg, was deze vergadering voor het eerst aanwezig.
De GMR en Saakje hebben elkaar bedankt voor de plezierige samenwerking met elkaar en de onderlinge
betrokkenheid. Jeroen heeft uitgesproken er veel zin in te hebben om als directeur-bestuurder van PrimAH aan de
slag te gaan en kijkt uit naar een fijne samenwerking met de GMR.
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Tekst GMR t.b.v. websites

Arbobeleid(splan)

Onafhankelijk secretaris GMR

De GMR vindt het belangrijk om
alle betrokkenen van onze scholen
op een uniforme manier te informeren over de werkzaamheden
van de GMR. Wij doen dit o.a.
door middel van de nieuwsbrief.

Het concept Arbobeleid(splan) is
in de GMR besproken. Hierin is
beschreven welk beleid PrimAH
voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Per school kunnen nuances in dit plan worden
aangebracht.

Vanwege omstandigheden heeft
de secretaris GMR een stapje
terug moeten doen. Daarom zijn
we per direct op zoek naar een
onafhankelijk secretaris voor onze
GMR.

Daarnaast heeft de GMR een
document gemaakt, waarin
aangegeven staat hoe de GMR
georganiseerd is.
Dit document wordt zowel op de
website van de stichting geplaatst
(www.primah.org) als ook op de
websites van de scholen.

Zowel in de GMR als in het directeurenoverleg zijn opmerkingen
gemaakt. Deze worden verwerkt
in de definitieve versie.
De definitieve versie wordt voor
de volgende GMR-vergadering
geagendeerd. De personeelsgeleding van de GMR heeft
instemmingsrecht.

Bent u geïnteresseerd om als
onafhankelijk secretaris de GMR
te ondersteunen? Of wilt u meer
weten over deze functie?
Neem dan contact op met Mariska
Raven-Damveld, voorzitter van de
GMR, via het mailadres:
mariskadamveld@primah.org

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief
nog vragen,
mariskadamveld@primah.org

liannedejonge@primah.org
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martjemoek@primah.org

annemariekriegsman@primah.org
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karinavanderheijden@primah.org

xandravanzon@primah.org

oudergeleding
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jocelynvos@primah.org

yvonnevos@primah.org
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