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De nieuwe GMR-leden stellen
zich voor

De GMR heeft begin dit schooljaar
drie nieuwe leden verwelkomd.
Meer informatie over de volledige
samenstelling van de MR en het
rooster van aftreden, kunt u
vinden op de website van
Stichting PrimAH. Hieronder
stelen de drie nieuwe leden zich
kort aan u voor.
Mark Feldmann—oudergeleding,
cluster I (grote scholen)
Mijn naam is Mark Feldmann, ik
ben 43 jaar en woonachtig in
Gieten. Ik ben getrouwd met
Jorien en we hebben 2 zoons. Seb
van 11 jaar en Junes van 8 jaar.
Seb zit in groep 7 en Junes in
groep 5, beide op OBS Gieten. In
het dagelijks leven ben ik
projectmanager in de civiele
techniek en werk ik samen met
mijn collega's aan onder andere
de nieuwe zuidelijke ringweg van
Groningen.

De positieve ervaringen die wij als
ouders de afgelopen jaren hebben
gehad met school, maar ook de
uitdagingen op de momenten dat
het even niet zo lekker liep,
hebben mij er toe gebracht om
me kandidaat te stellen voor de
GMR. Ik kijk er dan ook erg naar
uit om via de GMR mijn steentje
bij te dragen!
Kris Schuurman—oudergeleding,
cluster I (grote scholen)
Ik ben Kris Schuurman, 41 jaar,
getrouwd met Manuel en sinds 4
jaar wonen wij in Annen. Onze
zoon Stijn is inmiddels 7 jaar en
gaat naar groep 4 van OBS de
Eshoek. In het dagelijks leven ben
ik HR-adviseur en IT projectleider
bji HTX automatisering in Leek.
Vanaf dit schooljaar maak ik voor
het eerst onderdeel uit van de
GMR vanuit de oudergeleding
(cluster I, grote scholen). Op deze
manier wil ik graag een actieve
bijdrage leveren aan, en
meedenken over, de zaken die
Stichting Primah betreffen. We
hebben inmiddels in de nieuwe
GMR-kennisgemaakt en ik kijk uit
naar de komende periode!

Ilja Lanjouw—personeelsgeleding,
cluster I (grote scholen)
Mijn naam is Ilja Lanjouw, 45 jaar en
woonachtig in Eext. Sinds 2001 werk
ik in het onderwijs, op de OBS
Gieten, waarvan de laatste 11 jaar in
de onderbouw. Dit jaar heb ik voor
het eerst weer groep 3. Naast
leerkracht van groep 3 ben ik ook
coördinator “het jonge kind”,
leerkrachtcoach en MT-lid. Vooral
dat laatste heeft mijn interesse
gewekt voor het zitting nemen in de
GMR. Ik ben benieuwd hoe het
bovenschools beleid zich vertaalt
naar de werkvloer. Ik ben getrouwd
en heb 3 puber-zonen van 16, 15 en
13 jaar oud. In mijn vrije tijd doe ik
graag aan sport; vooral hardlopen
en mountainbiken.

Vergadering verschoven

Volgende GMR-vergadering

De vergadering die voor 17 maart 2022 op de agenda
stond, is verplaatst naar 16 maart 2022. Het volledige
vergaderrooster van de GMR, met daarin zowel de
reguliere vergaderingen als de vergadering met de
RvT, is via de website van Stichting PrimAH in te zien.

De volgende GMR-zal plaatsvinden op dinsdag 16
november. Het betreft een vergadering waarin een
afvaardiging van de GMR om tafel gaat met een
afvaardiging van de Raad van Toezicht van Stichting
PrimAH.
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Toelichting door de
beleidsmedewerker Onderwijs
& Kwaliteit

Tijdens de GMR-vergadering van 4
oktober jl. schoof vanaf het
stafbureau Ingrid van Veen aan bij
de GMR. Ingrid is de
beleidsmedewerker Onderwijs &
Kwaliteit binnen Stichting PrimAH
en kwam een toelichting geven op
het beleid m.b.t. het jonge kind
binnen de stichting. Enkele
aangewezen leerkrachten binnen
PrimAH, en in sommige gevallen
ook directie en IB’ers, hebben
online scholing kunnen volgen op
het gebied van spelontwikkeling
voor het jonge kind. PrimAH legt
geen visie op, maar heeft scholen
juist nadrukkelijk gevraagd een
eigen visie op het jonge kind uit te
werken en daarnaast uit te zoeken
hoe de kloof tussen groep 2 en 3
kan worden verkleind. PrimAH zal
hierin een faciliterende rol spelen,
bijvoorbeeld door het organiseren
van netwerkbijeenkomsten
waarin scholen onderling kennis
kunnen uitwisselen. Binnen de
visie op het jonge kind zoekt
PrimAH nadrukkelijk

verbinding met VVE (Voor– en
Vroegschoolse Educatie) binnen
de gemeente. Hiermee wordt
geprobeerd te waarborgen dat
kinderen voldoende bagage
hebben wanneer zij eenmaal op
school starten.
Ingrid bracht ook de
samenwerking met het Dr. Nassau
College ter sprake. Er wordt
binnen PrimAH hard gewerkt aan
een pilot waarbij kinderen die na
het stoppen van de
bovenschoolse plusklas
(halverwege groep 8) vast een
ochtend in de week kunnen
instromen op het Dr. Nassau
College in Gieten. Kinderen krijgen
daar dan de benodigde cognitieve
uitdaging en kunnen ook in sociaal
-emotioneel opzicht vast wennen
aan het voortgezet onderwijs. Het
is de bedoeling dat deze pilot
begin januari van start gaat.
Ouders/verozrgers dienen het
vervoer van hun kind zelf te
regelen en deelname aan deze
pilot is vrijblijvend: er is geen
enkele verplichting voor het kind
om na de basisschool in te
stromen op het Dr. Nassau
College.

Toelichting door de directeurbestuurder
Ook op 4 oktober was de directeurbestuurder van stichting PrimAH,
Jeroen Kleyberg, weer aanwezig om
de GMR bij te praten over het
bovenschoolse reilen en zeilen
binnen de stichting. Op het vlak van
Covid-19 was het voor de
verandering eens wat rustiger: er is
momenteel slechts één protocol van
kracht. Binnen de scholen waren op
het moment van de vergadering
weinig besmettingen. Wel bleek het
al aan het begin van het schooljaar
een uitdaging om zieke leerkrachten
te kunnen vervangen, omdat de
invalpool (vrijwel) leeg is. Binnen het
directieberaad wordt er
gebrainstormd om te kijken hoe het
lerarentekort binnen de stichting
kan worden opgevangen zonder aan
kwaliteit te moeten inboeten.
Daarnaast vertelde Jeroen dat er
binnen de stichting naar het
mobiliteitsbeleid gekeken gaat
worden: in welke plaatsen is sprake
van krimp of groei en hoe kan dit
worden opgevangen? Het
mobiliteitsbeleid komt in december
op de agenda van de GMR en wij
houden u via onze nieuwsbrief dan
natuurlijk weer op de hoogte over
dit onderwerp.

Eerste fysieke vergadering in 1,5 jaar
De vergadering van 4 oktober jl. was de eerste fysieke bijeenkomst van de GMR in ruim 1,5
jaar. Volgens de geldende regels van de gemeente Aa en Hunze mocht niet in de raadszaal
van het gemeentehuis worden vergaderd en daarom werd uitgeweken naar de teamkamer
van obs De Eshoek in Annen.
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Taakverdeling GMR en
samenwerking MR

Scholing

Afgelopen vergadering zijn de taken
binnen de GMR verdeeld. Mariska
neemt wederom de rol van
voorzitter op zich. Janine is de vicevoorzitter. Hendrika blijft ook dit
schooljaar de secretaris van de
GMR.
De GMR blijft graag nauw in
verbinding met de
medezeggenschapsraden van de
scholen. Mocht er binnen de MR
een keer een punt spelen met een
schooloverstijgend belang dan
schuiven onze leden graag een keer
bij een MR-vergadering aan om in
gesprek te gaan of te sparren.
Mocht hier behoefte aan zijn dan
kan de MR hierover contact opnemen met de secretaris van
de GMR
(secretaris.gmr@primah.org) om dit
af te stemmen.

Open GMR-avond:
vooraankondiging

Momenteel wordt binnen
Stichting PrimAH geïnventariseerd
wat de stand van zaken is ten
aanzien van de scholingsbehoefte
van de leden van de
medezeggenschapsraden van de
verschillende scholen. Op basis
van deze behoefte zal op korte
termijn een cursus worden
georganiseerd waarin leden alles
te weten kunnen komen over de
formele en informele positie van
de medezeggenschapsraad.
Daarnaast komen ook de rechten
en plichten van de MR uitgebreid
aan de orde. Ook leden van de
GMR kunnen aan deze cursus
deelnemen en vijf GMR-leden
hebben aangegeven graag aan de
cursus te willen deelnemen.

Beetje bij beetje zijn de afgelopen
weken steeds meer maatregelen
rondom Covid-19 komen te
vervallen en daarmee ontstaat
ruimte om elkaar weer fysiek te
ontmoeten. De GMR is dan ook
voornemens in het nieuwe jaar
een open avond te organiseren
waarin de verbinding tussen GMR
en MR’en centraal komt te staan.
Deze open avond zal plaatsvinden
op dinsdag 18 januari a.s. Over de
exacte locatie en invulling van de
avond wordt nog druk
gebrainstormd, maar wij nodigen
de MR’en binnen Stichting PrimAH
via deze weg van harte uit om
hierover mee te denken.
Suggesties of ideeën voor
agendapunten kunnen worden
aangedragen door een mailtje te
sturen naar de secretaris van de
GMR: secretaris.gmr@primah.org

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

Janine.everts@primah.org

markfeldmann@primah.org

personeelsgeleding

oudergeleding

iljalanjouw@primah.org

yvonnevos@primah.org

krisschuurman@primah.org

personeelsgeleding

oudergeleding

oudergeleding

annemariekriegsman@primah.org

jeroendesmidt@primah.org

secretaris.gmr@primah.org

personeelsgeleding

oudergeleding

secretaris

personeelsgeleding (voorzitter)

