
               
 

NOTULEN GMR - 17 juni 2021 

Tijd: 19:15 – 20:45 uur 

Aanwezig: Mariska, Martje, Annemarie, Bert, Jeroen, Loes, Yvonne 
Namens stafbureau: Jeroen en Gea 

Afwezig: Janine (MK) 

  Agenda 

 

Eigenaar actiepunt 

19:15  Opening en vaststellen agenda 

 

De vergadering wordt om 19.15 uur geopend. De 

agenda wordt vastgesteld. 

 

 

19:16  Notulen 06-04-2021 

Wisseling datums akkoord vanaf stafbureau. 
Situatie m.b.t. corona: hoop frustraties op obs 

Gieten m.b.t eindkamp. Graag helderheid vanuit 

het bestuur (wordt opgepakt wanneer Jeroen 

erbij komt). 

 

De notulen worden vastgesteld: geen 

wijzigingen. 

 

 

19.20  GMR-verkiezingen 
 

Er zijn nieuwe kandidaten en verkiezingen zijn 

niet nodig. Er hebben zich een ouder en 

leerkracht gemeld. Vanaf een andere grote 

school komt op korte termijn ook nog een 

aanmelding en daarmee zijn alle plekjes voor het 

nieuwe schooljaar weer ingevuld. 

 

 



19:25  Afvaardiging naar MR-vergadering PWA 

 

Prettig gesprek. De vragen konden goed worden 

beantwoord. Naar beide kanten toe was het een 

goed gesprek en werd als positief ervaren (zowel 

door MR als GMR). Punt van onderwerp was de 

brief van het ICT-team over wat wel en niet 

gevraagd mag worden bij absentiemelding 

leerling. Deze brief werd verzonden buiten weten 

van de MR om en de MR voelde zich hierdoor 

overvallen. 

 

19.30  Ingekomen stukken stafbureau: 
 

Jaarstukken 2020: ter kennisname 
Gea Linker komt dit straks toelichten. 

-In hoeverre is nagedacht over termijnen m.b.t. 

onderwijsvernieuwing. Niet alles wordt concreet 

gemaakt? 

-Scores gelinkt aan ‘plausibele verklaringen’, wat 

zijn die verklaringen precies? Is een slecht 

resultaat niet gewoon slecht?  

 

Integriteitscode: ter advisering 

-RvT en stafbureau worden veel genoemd. 
Ergens in het stuk worden ook medewerkers 

genoemd. In hoeverre is dit bij teams van 

scholen bekend. Hoe gaat het stafbureau dit 

communiceren (dat elke gift wordt gemeld)? 

Is dit nieuw beleid, of is het er al jaren? Bij wie 

ligt de verantwoordelijkheid voor de 

communicatie? 

-Wat is de reden voor het wijzigen van het 

bedrag van 50 naar 25 euro? Dit zou ook aan 

ouders gecommuniceerd moeten worden 

omdat ouders steeds vaker proberen elkaar te 

overtreffen.  

-Zou GMR een samenvatting van de code in de 

nieuwsbrief moeten zetten? 

 

 

NPO: informerend 

 



Dit stuk mist. Bij controle blijkt dit vanaf het 

stafbureau niet verzonden. 

Directeuren zijn verplicht hun plan weer bij 

PrimAH in te leveren. Besteding van de 

gelden moet dus wel verantwoord worden 

 

 

 

19.40  Terugkoppeling GMR met RvT 

Fijn gesprek, maar er zijn geen verdere 

bijzonderheden om op te pakken. 

 

 

 

    

  Vanaf hier Jeroen erbij voor toelichting  

19.45  Ingekomen stukken vanaf stafbureau 

 

Bestuursverslag (jaarverslag) 
Nieuw format vanuit de PO-raad; daarmee korter 

en bondiger. Twee delen: bestuursverslag en 

jaarrekening. 2020 afgesloten met een positief 

resultaat. Personele lasten zijn gestegen ten 

gevolge van eenmalige uitkeringen. Ook: 

salarisverhogingen, plus uitgaven extra ICT-

middelen. Vanuit stafbureau tevredenheid over 

het resultaat. 
Vanuit de GMR verder geen vragen. 
Aanvulling Jeroen: PrimAH is een van de 

weinige besturen in Drenthe met zwarte cijfers. 

De kosten worden steeds beter inzichtelijk 

gemaakt waardoor er beter gestuurd kan 

worden. Mochten de cijfers dit jaar nog beter 

uitvallen, dat wordt het geld terug de stichting 

ingestroomd zodat het niet wordt opgepot. 
 

Jaarplan volgend jaar: Gea weer uitnodigen voor 

toelichting. Stafbureau vindt het belangrijk de 

GMR hierin te betrekken, ook al is er geen 

advies of instemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaris vult dit aan 

bij de jaaragenda 

19.55  Covid-19/protocollen/NPO-gelden 
 

Covid-19 

Het stafbureau krijgt af en toe boze mails of 

telefoontjes over het niet doorgaan schoolreizen. 

Dan volgt uitleg dat de protocollen van de PO-

raad niet zijn veranderd. Er is begrip van Jeroen 

voor het onbegrip van ouders, maar de besluiten 

binnen PrimAH staan vast: één activiteit in of 

rondom de school om binnen de maatregelen 

om het jaar goed af te sluiten. Alleen groep 8 

mag op schoolreis (of 7-8 in geval van 

combigroepen). 

 

Vanuit GMR richting Jeroen: veel frustratie onder 

ouders. Wat zijn precies de richtlijnen vanuit 

PrimAH richting de scholen?  

Jeroen: PrimAH volgt de protcollen vanuit de 

PO-raad. Dit protocol is in de MRen besproken.  
Er zijn ouders die meer willen maar binnen de 

stichting even zo goed ouders die het allemaal te 

snel vinden gaan. Er zijn zelfs kinderen die nog 

niet naar school gaan omdat het nog niet kan of 

verantwoord kan. 

 

NPO-gelden 

GMR gaat niet over de NPO-gelden omdat die 

op schoolniveau worden toegerekend. Bestuur is 

wel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de 

controle of de gelden doelmatig zijn besteed en 

de MRen hebben ingestemd. Het geld wordt niet 

over de balk gesmeten: het wordt niet koste wat 

het kost uitgegeven. Geld dat overblijft op de 

begroting gaat mee zodat er ook in de komende 

jaren nog voordeel uit getrokken kan worden. 

Het eigen vermogen van de stichting kan 

daardoor tijdelijk hoger komen te liggen. Dit is bij 

de onderwijsinspectie ook aangegeven. 
 

Vraag Loes over bestuursverslag: 
Hoe worden de innovaties uitgevoerd; hoe wordt 

het concreet gemaakt? 
Dit zijn zaken die op korte termijn zullen worden 

 



uitgevoerd, maar Jeroen zal de vraag 

terugleggen bij Ingrid en hierop terugkomen.  
 

Integriteitscode 

Verschillende bedragen, waarom gewijzigd? 
Laatste versie is de definitieve versie. Eerder 

werd geen bedrag genoemd waardoor 

leerkrachten al snel zaken moeten melden. 

Daardoor is er toch een bedrag genoemd. Het is 

niet wenselijk dat alles moet worden gemeld, 

maar er moet wel een duidelijke richtlijn zijn. 
Communicatie naar ouders en teams? 
Op de website van de stichting, mogelijk ook op 

de website van de scholen en wordt rechtstreeks 

aan het personeel verzonden. Het hoort ook 

vooral een keer in een teamvergadering thuis, 

die verantwoordelijkheid ligt bij de directeuren. 

Directeuren worden ook gevraagd dit expliciet 

aan ouders te communiceren. 

 

20.00  Mededelingen directeur-bestuurder 
Jammer alweer afscheid te moeten nemen van 

leden zonder fysiek vergaderd te hebben. 

 

Planning maken vooroverleg GMR-

vergaderingen met Jeroen. 

 

Personeel krijgt Dopper van de stichting als 

bedankje voor het pittige schooljaar. Jeroen gaat 

dit de komende week op scholen rondbrengen. 
 

Formatie verloopt goed. Er lijken meer mensen 

met pensioen te gaan, maar er komen ook open 

sollicitaties binnen. Alles lijkt voor volgend jaar 

bezet te zijn. 

 

Ziekteverzuim: het streefpercentage van 5,5% is 

gehaald. 

 

 

20.10  Rondvraag 

Geen vragen. 

 



20.20  Onderwerpen nieuwsbrief 
Geen verkiezingen, maar wel aanmeldingen 

(drie nieuwe leden), terugkoppeling PWA (en 

open communicatie daarmee, wellicht iets voor 

andere MRen) ingekomen stukken 

doorgenomen, integriteitscode: advies: duidelijk 

communiceren. NPO-gelden: wel uitleg maar 

geen rol voor GMR, wel voor MR om open en 

kritisch te blijven, is schoolse aangelegenheid, 

terugkoppeling met RVT; goed verlopen: 

toelichtingen Jeroen covid-19 en protocollen, op 

dag vergadering nog steeds protocol PO-raad 

van 15 april en daar heeft PO nog steeds mee te 

maken en dit zorgt voor vraagtekens waarover 

binnen de GMR gesproken is, stichting heeft zich 

aan protocollen te houden, protocollen worden 

niet door de stichting zelf bepaald.  

 

 

20.30  Sluiting  

Afscheid vertrekkende leden 

Martje 

Bert 

Loes 

 

Mariska bedankt de leden voor hun 

constructieve bijdrage aan de GMR. Bert en 

Loes worden uitgenodigd eventueel opnieuw te 

reageren wanneer er een nieuwe vacature is. 

Martje gaat genieten van haar pensioen.  

 

De vergadering wordt om 20.47 uur gesloten. 

 

 

 

 


