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GMR in gesprek met de OPR

Afgelopen december schoof een
afvaardiging van de OPR aan bij de
GMR. De OPR fungeert als een
soort van medezeggenschapsraad
van het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs. Binnen dit
samenwerkingsverband hebben
negen schoolbesturen binnen de
gemeenten Assen, Tynaarlo,
Midden-Drenthe en Aa en Hunze
zicht verenigd met als doel
scholen te ondersteunen zodat
alle leerlingen onderwijs op maat
kan worden geboden. Namens de
OPR liepen Herma Groen en Jaap
van der Heijdt samen met de GMR
een aantal punten door waarover
zij graag input van de GMR
wilden. Zo is er onder meer
gesproken over de beeldvorming
ten aanzien van passend
onderwijs en de procedures met
betrekking tot zorg en
ondersteuning. Ook de rol van het
SOP
(Schoolondersteuningsprofiel) en
de ondersteuning voor ouders van
kinderen met een extra zorg-

hoefte kwamen ter sprake. Het
werd een mooi gesprek, waarin
Herma en Jaap veel informatie
hebben kunnen halen die voor het
uitvoeren van hun taak
waardevolle aanknopingspunten
heeft opgeleverd. Ook vanuit het
perspectief van de GMR was het
een constructief gesprek dat ook
nog eens mooie ingangen heeft
geboden voor punten waar de
GMR in de toekomst in zal willen
duiken. Wat betreft de GMR zou
het een enorme meerwaarde
hebben wanneer er centraal een
projectleider zou zijn die ouders
en leerkrachten sturing zou
kunnen bieden om wegwijs te
worden binnen de wirwar van
mogelijkheden en middelen.
Daarnaast is de GMR van mening
dat bij het bieden van passend
onderwijs de volgende drie peilers
doorslaggevend moeten zijn: het
kind en zijn/haar ouders moeten
zich gelukkig voelen in de
onderwijssituatie, de
medeleerlingen en de leerkracht
moeten zich goed voelen in het
onderwijs dat geboden kan
worden en het kind moet binnen
de onderwijssituatie tot leren
komen. Passend onderwijs zal dit
schooljaar zeker weer op de
agenda van de GMR verschijnen.

Instemming mobiliteitsbeleid

Cisca van Oenen,
beleidsmedewerker P&O van
Stichting PrimAH, schoof op 9
december in de digitale vergadering
aan om toelichting te geven op het
nieuwe mobiliteitsbeleid. De kern
van dit beleid is om de mobiliteit
binnen de stichting te bevorderen
zodat de expertise van leerkrachten
binnen de stichting evenredig wordt
verdeeld. Als onderdeel hiervan
wordt binnen de stichting
momenteel duidelijk in kaart
gebracht welke expertise er
aanwezig is. Van directeuren wordt
verwacht dat zij leerkrachten
ondersteunen en facilitering bieden
wanneer leerkrachten met het oog
op een mogelijke overstap een dag
(deel)willen meelopen op een
andere school binnen de stichting.
De vragen werden door Cisca naar
tevredenheid van de GMR
beantwoord en daarop besluit de
GMR in te stemmen met het nieuwe
mobiliteitsbeleid.

Open GMR-avond geannuleerd

Instemming begroting 2022

In de vorige nieuwsbrief stond een vooraankondiging
voor een open GMR-avond. Vanwege de huidige
situatie omtrent het coronavirus en de onzekere
vooruitzichten, is besloten deze avond te annuleren.
Mocht de GMR op een later moment alsnog
besluiten een open avond te organiseren dan zal de
GMR de scholen hier tijdig over informeren.

De GMR heeft zich tijdens de vergadering in
december uitgebreid gebogen over de begroting van
Stichting PrimAH voor 2022. De kritische vragen
werden door Gea Linker, beleidsmedewerker
Financiën, naar tevredenheid beantwoord. De GMR
heeft hierop dan ook een positief advies uitgebracht.
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Covid-19

Ten tijde van de GMR-vergadering
van 9 december jl. was er nog niks
bekend over een vervroegde
kerstvakantie of een lockdown.
Wel had Stichting PrimAH op dat
moment te maken met alweer het
zesde protocol ten aanzien van
coronamaatregelen binnen de
scholen en voor de GMR was dit
reden genoeg om zich door de
directeur-bestuurder weer even
te laten bijpraten over de stand
van zaken binnen Stichting
PrimAH omtrent Covid-19. Daarbij
kreeg de GMR te horen dat
Stichting PrimAH er nadrukkelijk
voor kiest de richtlijnen van de
protocollen binnen de scholen
eenduidig aan te houden.
Dringende adviezen blijven ook
dringende adviezen zodat wordt
voorkomen dat directeuren of
leerkrachten handhavend moeten
optreden. Een ontwikkeling die
zich rond 9 december duidelijk
aftekende was dat het binnen de
scholen steeds lastiger werd om
‘normaal’ onderwijs te verzorgen.

Door quarantaine van
leerkrachten, leerlingen of zelfs
hele klassen moeten de lessen
soms volledig vanuit huis worden
gegeven en gevolgd, of ontstaan
er situaties waarbij leerkrachten
zowel kinderen moeten bedienen
die fysiek in de klas aanwezig zijn
als leerlingen die de lessen online
volgen. Ten aanzien van de viering
van kerst is gekozen voor een lijn
waarin er expliciet voor wordt
gekozen te doen wat binnen de
regels mogelijk is en is toegestaan.
Op deze manier kiest Stichting
PrimAH voor een koers waarbij de
gang van zaken binnen de scholen
zo normaal mogelijk wordt
gehouden, maar er geen onnodige
risico’s worden genomen.

Kerstgroet

We zullen het allemaal met elkaar
eens zijn dat 2021 een roerig jaar is
geweest. Scholen, leerlingen en
ouders hebben opnieuw flink
moeten schakelen en hebben samen
voor de nodige uitdagingen gestaan.
De coronaprotocollen volgden
elkaar in rap tempo op en het
optimisme halverwege dit jaar dat
het weer de goede kant op zou
gaan, begint momenteel zo
langzaamaan weer te vervliegen. Als
GMR proberen wij de situatie
gelaten over ons heen te laten
komen, maar zijn we tegelijkertijd
alert op de ontwikkelingen en
blijven wij deze kritisch volgen.
Vanuit dit uitgangspunt staan wij
ook volgend jaar weer paraat om
ervoor te zorgen dat de scholen
binnen Stichting PrimAH optimaal
onderwijs voor de leerlingen kunnen
verzorgen. De GMR wenst alle
teams, leerlingen en hun ouders
fijne feestdagen en een gelukkig en
bovenal gezond 2022!

Online vergaderen hervat
Nadat wij in de vorige nieuwsbrief verheugd meldden dat de GMR weer fysiek bijeen was
gekomen, is naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen besloten dat er weer online
vergaderd wordt. De bijeenkomst van 9 december jl. was een online vergadering en ook voor
de volgende vergadering, op 31 januari a.s. zal de GMR weer online bijeenkomen.
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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:

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)

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de GMR zal
(online) plaatsvinden op maandag 31
januari 2022.

