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De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH. De GMR 
houdt zich bezig met alle bovenschoolse zaken binnen de stichting, waaronder de verdeling van 
de financiële middelen en andere beleidsmatige zaken die een meerderheid van de scholen 
binnen de stichting raken. Deze nieuwsbrief is bedoeld om teamleden en ouders op de hoogte 
te houden van het reilen en zeilen binnen Stichting PrimAH.
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Behandeling ingekomen 
stukken

Tijdens de vergadering van 13 oktober jl. zijn 
drie verschillende stukken behandeld. 

Klachtenregeling
De klachtenregeling stond ter instemming op 
de agenda. Vanuit de GMR kwamen enkele 
kritische tekstuele en inhoudelijke vragen over 
dit stuk. De directeur-bestuurder heeft deze 
naar tevredenheid beantwoord en aangegeven 
naar aanleiding van de vragen nog enkele 
wijzigingen te zullen doorvoeren. De GMR 
heeft vervolgens met de klachtenregeling 
ingestemd. 

Gesprekkencyclus
Ook werd deze avond gesproken over de 
beleidsnotitie Gesprekkencyclus. In het vorige 
schooljaar heeft de GMR al met dit document 
ingestemd, maar deze keer werd er in een 
open en opiniërende sfeer verder inhoudelijk 
op dit document ingegaan. Cisca Oenema, de 
beleidsmedewerker P&O van Stichting 
PrimAH, was aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Cisca heeft vanuit de GMR 
enkele mooie aanbevelingen meegekregen die 
zij zal gebruiken om het document bij te 
schaven. 

Managementstatuut
Tot slot stond het Managementstatuut ter 
advies op de agenda. De GMR vond hier geen 
bijzonderheden in en had geen ander advies 
dan hier op de ingeslagen weg mee door te 
gaan.



Open avond GMR 
geannuleerd

De open avond van de GMR die gepland stond 
op 25 oktober is geannuleerd. Op 31 oktober 
werd vanuit de stichting een middag  
georganiseerd waarbij ook MR’en en GMR 
welkom waren en twee bijeenkomsten in een 
week vond de GMR wat veel van het goede. 
Dit, in combinatie met het relatief lage aantal 
aanmeldingen voor de open avond van de 
GMR, heeft de GMR doen besluiten de open 
avond te annuleren.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de GMR is op 22 
november a.s. Een afvaardiging van de GMR 
vergadert dan met een afvaardiging van de 
Raad van Toezicht van Stichting PrimAH. 
Vanuit de GMR zullen Mariska, Mark en Jeroen 
bij deze vergadering aanwezig zijn. In 
tegenstelling tot de reguliere vergaderingen 
van de GMR, is deze vergadering niet 
openbaar toegankelijk.



Mededelingen directeur-bestuurder

Zoals gebruikelijk was de directeur-bestuurder van Stichting PrimAH, Jeroen Kleyberg, tijdens 
het laatste uur van de vergadering aanwezig om de GMR bij te praten over de actuele 
ontwikkelingen binnen de stichting. Zo vertelde Jeroen dat de stichting het jaar positief is 
begonnen en alle scholen aan de start van het schooljaar voldoende leerkrachten hadden.

Corona
De scholen zijn voorbereid op eventuele nieuwe coronamaatregelen. De scholen hebben 
hiervoor afzonderlijk plannen opgesteld waarmee de medezeggenschapsraden van de scholen 
hebben ingestemd. Doordat er niet meer één plan voor alle scholen op tafel ligt, is er veel ruimte 
om de plannen op de individuele situatie van een school af te stemmen. Doordat de 
coronamaatregelen geen bovenschoolse zaak meer zijn, is er op dit vlak geen taak voor de GMR 
meer weggelegd.

Nieuwbouw/her-en verbouw en energiekosten
Voor verschillende scholen liggen er plannen klaar voor nieuwbouw of verbouw. Ook hierover 
heeft Jeroen de GMR bijgepraat en is er gesproken over de stijgende energiekosten, waar ook 
de stichting met haar scholen niet aan zal ontkomen.



Koersplan
Enkele weken geleden hebben alle medewerkers van stichting PrimAH een uitnodiging gekregen 
om samen met de MR’en, GMR en RvT na te denken over de inhoud van het nieuwe koersplan 
van de stichting. Door met elkaar in gesprek te gaan hoopt de stichting tot enkele inhoudelijke 
bouwstenen te komen die binnen de stichting breed worden gedragen en die de stichting 
houvast geven bij het maken van het beleid. Tijdens de vergadering kon Jeroen melden dat er al 
veel aanmeldingen voor deze middag waren binnengekomen.

Papenvoort
De school in Papenvoort, die onderwijs biedt voor kinderen die uit de Oekraïne zijn gevlucht, 
wordt momenteel door ruim 60 kinderen bezocht en draait daarmee op maximale capaciteit. 
Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de Oekraïense kinderen die op Papenvoort wonen 
doorstromen naar de reguliere scholen binnen de stichting. Ten eerste zal dat de scholen voor 
een uitdaging stellen omdat er dan niet genoeg lokalen zijn, en daarnaast moeten de kinderen 
dan ook nog eens vervoerd worden. Kinderen die binnen gastgezinnen worden opgevangen en 
de Nederlandse taal voldoende beheersen, kunnen wel doorstromen naar een reguliere school 
binnen de stichting.

Verruiming werkkostenregeling
Vorig schooljaar kreeg Jeroen vanuit de GMR de vraag wat binnen de stichting wordt gedaan 
om het huidige personeel te behouden en te voorkomen dat leerkrachten vertrekken naar een 
andere stichting. Deze vraag heeft het stafbureau geprikkeld en tijdens de vergadering kon 
Jeroen de GMR informeren dat is besloten de werkkostenregeling voor het personeel flink te 
verruimen, waardoor de werknemers onbelast zaken kunnen aanschaffen waar zij ook privé 
voordeel van kunnen hebben. Het is de bedoeling dat de regeling nog dit schooljaar verruimd zal 
worden en het personeel zal hier binnenkort over worden ingelicht.



Even voorstellen

Tijdens de laatste vergadering van het vorige schooljaar heeft de GMR afscheid 
genomen van twee leden van de personeelsgeleding: Ilja Lanjouw en Annemarie 
Kriegsman. Na een oproep hebben zich vervolgens twee nieuwe kandidaten gemeld 
die door het uitblijven van tegenkandidaten zonder verkiezingen als lid konden 
worden benoemd. Met ingang van het huidige schooljaar vertegenwoordigt Inge 
Woortman-Drenth de cluster kleine scholen en wordt de cluster grote scholen 
vertegenwoordigd door Anne Nienhuis. Zij stellen zich hieronder kort aan u voor.

Inge Woortman-
Drenth

Mijn naam is Inge Woortman-Drenth. 
Ik werk op o.b.s. De Drift in Grolloo, 
waar ik fulltime lesgeef aan groep 3 en 
4. Naast het lesgeven ben ik ook taal-
leesspecialist en volg ik momenteel de 
opleiding tot NT2- coördinator. Door 
het werken op een kleine school, ben 
je altijd nauw betrokken bij het beleid 
van de school. Daardoor heb ik ook 
steeds meer interesse gekregen in het 
bovenschoolse beleid. Ik vind het leuk 
om mee te denken over wat goed is 
voor de toekomst van het onderwijs in 
de stichting. Ik hoop daar in de GMR 
mijn steentje aan bij te dragen.

Anne Nienhuis

Dag, mijn naam is Anne Nienhuis, 31 jaar 
en woonachtig in Annen. Sinds 11 jaar 
sta ik voor de klas en sinds januari van dit 
jaar werk ik binnen stichting PrimAH op 
de Jan Thiesschool in Rolde. Ik sta hier 
met veel plezier voor de onderbouw. Ik 
vind het leuk om naast deze 
werkzaamheden mij breder in te zetten in 
de stichting. Interesse in beleidsvorming 
en het volgen van de vertaling naar de 
praktijk heb ik altijd gehad. Dit maakt dat 
ik besloot te reageren op de vacature 
binnen de GMR. Ik hoop samen met de 
andere GMR-leden een positieve bijdrage 
te leveren met betrekking tot het 
bovenschools beleid van Stichting 
PrimAH.



DE LEDEN VAN DE 
GMR
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of wilt u een 
keer een vergadering van de GMR bijwonen? Neem dan contact op 
met een van de GMR-leden of de secretaris van de GMR. 


