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Vergaderingen

Bestuursformatieplan

Vacature directeur-bestuurder

De GMR heeft op donderdag 4 juli
vergaderd. Hierbij zijn de
volgende onderwerpen aan de
orde geweest:

Jaarlijks wordt het bestuursformatieplan opgesteld. Hierin wordt
een overzicht weergegeven van
de personeelsformatie, zowel op
schoolniveau als bovenschools. De
personeelsgeleding van de GMR
heeft instemmingsrecht op het
bestuursformatieplan.

Saakje Berkenbosch, directeurbestuurder van Stichting PrimAH,
gaat per 1-1-2020 met pensioen.









Bestuursformatieplan
Vacature directeur-bestuurder
Jaarstukken 2018
Open (G)MR avond
Invulling vacatures GMR
Terugblik 1e jaar nieuwe GMR
Jaaragenda 2019-2020

De 1e GMR-vergadering van het
schooljaar 2019-2020 is gepland
op donderdag 10 oktober 2019.

In de GMR-vergadering van 4 juli
is het bestuursformatieplan aan
de orde geweest. De personeelsgeleding heeft ingestemd met het
bestuursformatieplan 2019-2020.

De sollicitatieprocedure rondom
haar opvolging is inmiddels gestart. De door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets is
besproken in de GMR en de GMR
heeft hier advies op uitgebracht.
Daarnaast is de GMR met twee
personen (één persoon namens
de oudergeleding en één persoon
namens de personeelsgeleding)
vertegenwoordigd in de benoemingsadviescommissie.
Het streven is om voor 1 oktober
2019 over te gaan tot benoeming
van de nieuwe directeurbestuurder

Ingekomen stuk MR obs de Eshoek

Open (G)MR avond

De MR van obs de Eshoek heeft de GMR per mail
gevraagd enkele onderwerpen te bespreken tijdens
een GMR-vergadering. Gezien de volle agenda van
de GMR-vergadering van 4 juli is besloten dit door
te schuiven. De aangedragen onderwerpen worden
geagendeerd voor de 1e GMR-vergadering van het
schooljaar 2019-2020.

De GMR organiseert aan het begin van het nieuwe
schooljaar een open (G)MR avond. Hiervoor worden alle MR-leden van de scholen uitgenodigd. Het
doel van de avond is om met elkaar in gesprek te
gaan over onderwerpen zoals ‘taken MR versus
taken GMR’ en ‘contact met de achterban’.
Zodra de exacte datum bekend is, wordt de
uitnodiging verzonden.

GMR

Nieuwsbrief augustus 2019
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Vacature ingevuld
voor het project Verander mee en
daarnaast faciliteer ik de opleiding
Lef'L Up!.
Bij OBS De Drift zit ik in de Ouderraad/Oudervereniging. Daarnaast
ben ik lid van de Oudercommissie
van KDV By Ot & Sien.

De jaarstukken 2018, bestaande
uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de controleverklaring
zijn in de GMR-vergadering 4 juli
aan de orde geweest.

Per het nieuwe schooljaar wordt
de vacature oudergeleding cluster
2 ingevuld door Yvonne Vos—
Matthezing. Zij stelt zich hieronder voor.

De beleidsmedewerker Financiën
van Stichting PrimAH was aanwezig om een toelichting te geven.
Het jaar 2018 is afgesloten met
een negatief resultaat. Dit heeft
voornamelijk te maken gehad met
incidentele tegenvallers. De accountant heeft in zijn verslag aangegeven dat Stichting PrimAH ‘in
control’ is.

Mijn naam is Yvonne VosMatthezing en ik woon samen met
mijn man en 3 kinderen (6, 4 en
2,5 jaar) in Grolloo. De oudste 2
gaan naar obs de Drift in Grolloo.
Overdag ben ik te vinden bij de
RDW, 1 dag in de week en daarnaast ben ik nog 2 dagen in de
week werkzaam bij Noorderlink.
Deze twee banen combineer ik nu
tot 1 januari en dat bevalt erg
goed. Bij de RDW ben ik BOA
handhaving en bij Noorderlink ben
ik verantwoordelijk voor het programma van de evenementen

De jaarstukken 2018 zijn te vinden
op www.primah.org.

Ik wil graag iets kunnen
betekenen op het gebied van
meedenken, een klankbord zijn, je
mening geven, onderzoeken of
het gaat zoals het mag volgens de
regels, kijken waar de behoeftes
zijn en hierop inspringen. Dit hoop
ik ook te doen door onderdeel te
zijn van de GMR. Door meer
invloed te kunnen hebben qua
medezeggenschap hoop ik
meerwaarde te kunnen creëren
en daarnaast ben ik gewoon erg
nieuwsgierig en benieuwd hoe de
GMR werkt en wat er op dat
niveau speelt.
Ik ben te bereiken via
yvonnevos@primah.org.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen,
dan kunt u contact opnemen met één van de GMR-leden:
mariskadamveld@primah.org

liannedejonge@primah.org
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martjemoek@primah.org

annemariekriegsman@primah.org
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karinavanderheijden@primah.org

xandravanzon@primah.org
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jocelynvos@primah.org

yvonnevos@primah.org
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