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Begroting 2021

Op 1 december is in de GMR
gesproken over de begroting van
2021. Vanuit het stafbureau was
Gea Linker (Beleidsmedewerker
Financiën) aanwezig voor een
toelichting.
Stijgende kosten zijn voor 2021
vooral terug te zien in de
schoonmaak en het gasverbruik
(vanwege de aanschaf van
disinfectiemiddelen en de
ventilatie van de gebouwen).
Er wordt voor de komende jaren
op fiancieel vlak stabiliteit
verwacht en er is reëel begroot.
Zo komt de stichting minder snel
voor verrassingen te staan. Voor
volgend jaar wordt gerekend op
een positief resultaat van 50.000
euro.

Uitvoering strategisch
beleidsplan

Jaaragenda en acties

Op 1 december stond ook de
uitvoering van het strategisch
beleidsplan (SBP) op de agenda.
Door de GMR is kristisch naar dit
stuk gekeken en tijdens de
vergadering zijn verschillende
vragen hierover aan Jeroen
Kleyberg, de directeur-bestuurder
van PrimAH, voorgelegd.

De GMR heeft zich de afgelopen
vergadering ook gebogen over de
jaaragenda en de ingekomen mails
vanuit de MRen. De jaaragenda is
aangevuld met enkele nieuwe
onderwerpen, onder meer op het
gebied van hoogbegaafdheid en de
ontwikkelingen in de onderbouw.

Jeroen kon helder antwoord op de
vragen geven en op één specifiek
punt (instemming GMR voor
stichtingbrede projectgroepen) is
met Jeroen afgesproken dat de
GMR tijdig in het proces wordt
meegenomen, en niet pas gaat
meedenken wanneer er eenmaal
een kant-en-klaar beleidsstuk aan
de GMR wordt voorgelegd.

Vanuit verschillende MRen kwamen
vragen over de notulen. De GMR
heeft besloten dat de vastgestelde
notulen voortaan op de website van
Primah zullen worden geplaatst,
onder het kopje GMR. De notulen
zullen dan niet meer per e-mail
onder de MRen worden verspreid.

De GMR heeft met het SBP
ingestemd.

De GMR heeft met de begroting
ingestemd.

Vice-voorzitter

Hoogbegaafdheid

Bij het verdelen van de rollen binnen de GMR was de
functie voor vice-voorzitter nog niet ingevuld.
Annemarie heeft toegezegd deze functie te willen
invullen.

Wat wordt binnen de scholen gedaan om te
voorkomen dat meer– en hoogbegaafde leerlingen
zich vervelen en wat wordt stichtingbreed voor deze
groep gedaan? Om op deze vragen antwoord te
krijgen, zal de GMR zich de volgende vergadering in
februari laten bijpraten over het huidige beleid van
PrimAH t.a.v. hoogbegaafdheid.
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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:
bertottens@primah.org

mariskadamveld@primah.org

yvonnevos@primah.org
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