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Stukken ter kennisgeving

Instemming Notitie
gesprekkencyclus

Vacture personeelslid

De leden va de GMR krijgen van
het stafbureau regelmatig stukken
binnen die “ter kennisgeving”
worden gestuurd. De afgelopen
vergaderingen werd steeds
duidelijk dat er eigenlijk geen
eenduidige manier was waarop de
leden met deze stukken
omgingen. Afgelopen vergadering
is daarom uitgebreid aandacht
besteed aan de manier waarop de
GMR deze stukken in de toekomst
zal afhandelen. Juist omdat de
directeur-bestuurder openstaat
voor de opmerkingen en feedback
van de GMR, is besloten de
stukken ter kennisgeving grondig
door te nemen en opmerkingen te
verzamelen zodat ook op deze
stukken feedback kan worden
gegeven en er ook met betrekking
tot de stukken ter kennisgeving
een dynamische wisselwerking
met de directeur-bestuurder
ontstaat.

De Notitie gesprekkenscyclus
heeft dit schooljaar al eerder op
de agenda van de GMR gestaan,
maar kwam deze keer ter
instemming terug. Ingrid van
Veen, de beleidskundig
medewerker van het stafbureau,
en Cisca Oenema, de
beleidsmedewerker op het gebied
van P&O, waren beide aanwezig
om de nog openstaande vragen
van de GMR te beantwoorden en
onduidelijkheden toe te lichten.
Mede doordat de GMR al in een
vroegtijdig stadium over deze
notitie kon meedenken, kon na de
toelichting van Ingrid en Cisca met
de notitie worden ingestemd.

Door het vertrek van twee
personeelsleden zijn er voor
komend schooljaar twee posities
vrijgekomen in de GMR: een voor de
cluster kleine scholen en een voor
de cluster grote scholen. De oproep
die door de voorzitter onder
teamleden is uitgezet, heeft voor de
cluster kleine scholen resultaat
gehad: komend schooljaar zal Inge
Drenth van OBS De Drift de GMR
komen versterken. Voor de cluster
grote scholen is de GMR nog steeds
op zoek naar een enthousiaste
leerkracht die zich wil inzetten voor
het bovenschoolse beleid binnen
Stichting PrimAH.
Kandidaatstellingen kunnen per email worden verzonden naar
secretaris.gmr@primah.org.

Afscheid twee leden personeelsgeleding
In de vergadering van juni heeft de GMR afscheid
genomen van Ilja Lanjouw en Annemarie Kriegsman
uit de personeelsgeleding van de GMR. Wegens
werkzaamheden elders zullen zij na de vakantie niet
terugkeren in de GMR. De voorzitter heeft Ilja en
Annemarie bedankt voor hun inzet in de GMR en hen
namens de voltallige GMR veel succes gewenst in
hun nieuwe werkzaamheden

Terugkoppeling vergadering GMR met Raad van
Toezicht
In mei jl. heeft de GMR vergaderd met de voltallige
Raad van Toezicht. Afgelopen vergadering heeft de
GMR kort op deze bijeenkomst teruggeblikt, waarin
de wijze van vergaderen en de processen en
structuren binnen de GMR centraal stonden.
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Open avond GMR

Mededelingen directeurbestuurder

Toelichting op de jaarstukken

Nu de omstandigheden rondom
het coronavirus het weer toe
lijken te laten, zal de GMR voor
het komende schooljaar opnieuw
een poging doen een open avond
te organiseren. Het doel van deze
avond is om verbinding te zoeken
met de medezeggenschapsraden
van de scholen (de achterban van
de GMR) en de onderlinge banden
te versterken. De
medezeggenschapsraden binnen
Stichting PrimAH zullen aan het
begin van het schooljaar een
uitnodiging voor deze open avond
ontvangen.

In een aantal korte mededelingen
heeft de directeur-bestuurder de
GMR op de hoogte gesteld van
het reilen en zeilen binnen de
stichting. Deze keer vertelde de
directeur-bestuurder dat de
huidige beleidsmedewerker
Onderwijs & Kwaliteit een nieuwe
baan heeft gevonden en Stichting
PrimAH per 1 september a.s. gaat
verlaten. De procedure voor het
vinden van een opvolger is
inmiddels in gang gezet. Aan het
einde van het schooljaar viel toch
het woord coronavirus weer. Ook
scholen beginnen door ziekte
onder personeel en leerlingen
weer te merken dat het virus toch
weer begint op te laaien. Voor het
nieuwe schooljaar worden een
aantal scenario’s uitgewerkt die
moeten leiden tot concrete
maatregelen wanneer dat
betreffende scenario realiteit
wordt. Door de ervaring in de
afgelopen twee jaren is de
verwachting dat er snel
geschakeld kan worden.

Gea Linker, de beleidsmedewerker
Financiën binnen Stichting PrimAH,
was op 20 juni aanwezig om de
jaarstukken en de financiën binnen
Stichting PrimAH aan de GMR toe te
lichten. Over 2021 heeft Stichting
PrimAH positieve cijfers. Voor 2022
wordt een tekort verwacht dat
vanuit de reserves gedekt kan
worden.

Volgende vergadering
De volgende reguliere vergadering van de
GMR zal in het nieuwe schooljaar
plaatsvinden op donderdag 13 oktober
2022.
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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
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iljalanjouw@primah.org

yvonnevos@primah.org

krisschuurman@primah.org
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annemariekriegsman@primah.org

jeroendesmidt@primah.org
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