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Wegens het vertrek van een 
drietal leden zal de GMR het 
komende schooljaar in een 
nieuwe samenstelling 
verdergaan. Eerder dit jaar is 
onder leerkrachten en ouders een 
oproep voor nieuwe kandidaten 
gedaan. Aangezien er zich 
evenveel kandidaten hebben 
gemeld als er leden vertrekken, 
zullen er geen verkiezingen 
worden uitgeschreven. Namens 
de personeelsgeleding gaat 
Martje Moek de GMR verlaten. Zij 
gaat genieten van haar 
welverdiende pensioen en 
wordt als leerkracht voor de 
cluster grote scholen opgevolgd 
door Ilja Lanjouw. Ook heeft 
de GMR afscheid genomen van 
Bert Ottens. Hij 
vertegenwoordigde de GMR als 
ouder voor de cluster grote 
scholen. 

Nu zijn dochter in groep 8 zit en 
de school verlaat, komt Bert zijn 
positie vacant. Zijn plekje wordt 
met ingang van komend 
schooljaar opgevuld 
door Mark Feldmann. Tot slot gaat 
ook Loes Groen de GMR 
verlaten omdat haar betrekking 
niet meer met andere 
werkzaamheden en activiteiten te 
combineren viel. Loes 
vertegenwoordigde als ouder 
eveneens de cluster grote scholen 
en haar plekje zal vanaf komend 
schooljaar worden ingenomen 
door Kris Schuurman - Van der 
Veen. Via deze weg worden de 
vetrekkende leden nogmaals 
hartelijk bedankt voor hun inzet 
voor de GMR en worden de 
zittende en nieuwe leden voor het 
komende schooljaar veel succes 
gewenst bij hun werkzaamheden 
voor de GMR. 

GMR en de RvT 

Op 11 mei jl. had de GMR een gezamenlijke 
vergadering met de RvT (Raad van Toezicht) van 
Stichting PrimAH op de agenda staan. Dit prettige en 
open overleg is goed gelopen, maar heeft geen 
aanleiding gegeven tot nieuwe speerpunten die de 
GMR wil oppakken. 

GMR-afvaardiging naar de PWA 

 
 
 
 
 

Afgelopen mei is op verzoek van de 
MR van de PWA in Eext een 
afvaardiging van de GMR aanwezig 
geweest bij een MR-vergadering van 
de PWA. Dit was een mooie 
gelegenheid voor MR en GMR om 
nader tot elkaar te komen en in 
gesprek te gaan over gezamenlijke 
raakvlakken. Voor de GMR was dit 
een waardevolle ervaring. De open 
communicatie met de MR’en is voor 
de GMR van groot belang en de 
leden zijn dan ook van harte bereid 
een vergadering van de MR bij te 
wonen. 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. 

Volgende GMR-vergadering 

De eerste GMR-vergadering van het nieuwe 
schooljaar zal plaatsvinden op maandag 4 oktober. 
De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Heeft u 
belangstelling om de vergadering bij te wonen? Stuur 
dan een mailtje naar secretaris.gmr@primah.org. 
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Behandeling ingekomen 
stukken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de vergadering op 17 juni 
werden er vanuit het stafbureau 
twee ingekomen stukken 
behandeld. Het eerste stuk 
betrof de integriteitscode. Dit stuk 
is door de GMR uitgebreid 
doorgenomen en de GMR heeft 
de directeur-bestuurder daarbij 
op het hart gedrukt deze nieuwe 
code duidelijk aan de 
verschillende partijen te 
communiceren. Daarnaast was er 
een notitie m.b.t. de NPO-gelden 
binnengekomen. Ondanks 
dat deze gelden 
geen bovenschoolse aangelegen-
heid zijn en de GMR hier geen rol 
in speelt, volgt de GMR dit proces 
met belangstelling. Bij de 
besteding van de NPO-gelden is 
wél nadrukkelijk een rol voor 
de MR’en weggelegd en de GMR 
vraagt de MR’en dan ook het 
proces m.b.t. de besteding van de 
gelden open en kritisch te (blijven) 
volgen. 

Covid-19 protocollen: 

toelichting directeur-

bestuurder 

Vanuit de GMR waren er voor de 
directeur-bestuurder van 
Stichting PrimAH, Jeroen Kleyberg, 
vragen over de protocollen m.b.t. 
Covid-19. Juist aan het einde van 
het schooljaar, dat normaal 
gesproken in het teken staat van 
het eindkamp, een slotmusical en 
een feestelijk afscheid, 
waren er binnen de GMR 
vraagtekens over de invulling van 
de protocollen binnen de 
verschillende scholen. Jeroen 
heeft in de GMR duidelijk 
uitgelegd dat binnen PrimAH de 
protocollen van de PO-raad 
worden gevolgd.  Op de dag van 
de vergadering had PrimAH nog 
altijd te maken met het protocol 
dat dateerde van 15 april 
jl. PrimAH is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van deze 
protocollen (die is immers 
afkomstig van de PO-raad), maar 
heeft zich hier wel aan te houden. 
 
 
 

Jeroen heeft op 17 juni aangegeven 
dat wanneer de protocollen nog 
voor de zomervakantie door de PO-
raad worden aangepast, er wellicht 
nog (meer) mogelijkheden zullen 
zijn om het schooljaar op een 
feestelijke manier te kunnen 
afsluiten. 
 

 

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 
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