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Vergaderingen 

De GMR heeft op 14 februari    
vergaderd. Hierbij zijn de           
volgende agendapunten aan de 
orde geweest: 

 Tekstuele deel jaarverslag 
 Strategisch Beleidsplan 2019-

2023 
 Vakantierooster 2019-2020 
 Zicht op (onderwijs)kwaliteit 
 Vacatures GMR 
 

De resterende vergaderdata voor 
het schooljaar 18/19 zijn: 

 
11-04-2019 
04-07-2019 
 

Jaarverslag tekstueel 

De GMR heeft het tekstuele deel 
van het jaarverslag van 2018 door-
genomen. Het cijfermatige deel 
wordt hier in juni aan toegevoegd. 
Samen vormt dit de verantwoor-
ding naar o.a. het Ministerie van 
OCW.  

De GMR heeft enkele vragen ge-
steld m.b.t. de opzet van het jaar-
verslag en de directeur-
bestuurder gevraagd hier nog 
eens naar te willen kijken. 

De volledige jaarstukken 2018 
moeten voor 1 juli verzonden  
worden aan het Ministerie van 
OCW. De jaarstukken worden te 
zijner tijd ook op www.primah.org 
geplaatst.  

SBP 2019-2023 

In de vorige nieuwsbrief hebben 
we u al geïnformeerd over de 
voorbereidingen op de nieuwe 
planperiode 2019-2023.  

Vanuit diverse geledingen, waar-
onder de GMR,  is input geleverd 
op de concept versie van het    
Strategisch Beleidsplan.  

Op basis van deze input is het 
Strategisch Beleidsplan 2019-2023 
aangepast.  

De GMR kan zich vinden in de  
gedane aanpassingen. 

Vakantierooster 2019-2020 

De GMR heeft een positief advies uitgebracht op 
het vakantierooster 2019-2020. Het vakantierooster 
is vervolgens vastgesteld.  

Het vakantierooster is te vinden op 
www.primah.org.. 
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Zicht op (onderwijs) kwaliteit 

Binnen Stichting PrimAH wordt 
hard gewerkt om beter zicht te 
krijgen op de (onderwijs) kwali-
teit. Hiervoor worden een format 
voor een kwaliteitsplan voor de 
scholen, een schoolmonitor en 
een bovenschools dashboard   
ontwikkeld.  

Op dinsdag 22 januari 2019 stond 
de jaarlijkse themabijeenkomst 
ook in het teken van Zicht op 
(onderwijs) Kwaliteit. Voor deze 
avond waren alle schooldirecteu-
ren, IB-ers, leden van de Raad van 
Toezicht, GMR-leden en de mede-
werkers van het stafbureau, het 
PrimAH Expertise Team (PET) en 
het PrimAH ICT Team (PIT) uitge-
nodigd. 

Tijdens deze avond zijn de         
uitgangspunten voor PrimAH Zicht 
op Kwaliteit en de formats met 
elkaar verkend en was er gelegen-
heid voor het doen van aanbeve-
lingen en het stellen van vragen. 

Het eindresultaat is voor de      
zomervakantie klaar, zodat er in 
het nieuwe schooljaar mee            
gewerkt kan worden. 

Vacatures GMR 

Helaas is het tot op heden nog 
niet gelukt de openstaande      
vacatures binnen de GMR in te 
vullen.  

De stand van zaken is als volgt: 

Oudergeleding cluster 2 
Twee mogelijke kandidaten      
hebben de vergadering van 14 
februari bijgewoond, maar heb-
ben beide inmiddels te kennen 
gegeven geen zitting in de GMR te 
gaan nemen. We zijn dus nog 
steeds op zoek naar 1 ouder    
vanuit dit cluster.  
 

Ambtelijk secretaris 
Er is mogelijk een kandidaat.    
Binnenkort vindt een gesprek 
plaats. 
 

Personeelsgeleding cluster 2 
Herhaalde oproep aan leerkrach-
ten van cluster 2 (Bonnen, Drift,   
J. Emmens, Oostermoer, Dobbe, 
PWA, Kameleon en Flint):  
 

Meld je aan bij de voorzitter van 
de GMR via  
mariskadamveld@primah.org. 
 

 

Scholing 

Op donderdag 7 maart vindt de 
MR-startcursus plaats. Vanuit de 
scholen hebben 17 MR-leden zich 
hiervoor aangemeld. 

De cursus wordt verzorgd door de 
Vereniging Openbaar Onderwijs. 

Daarnaast wordt er een aparte 
cursus voor de GMR-leden geor-
ganiseerd. Deze wordt aan het 
begin van het nieuwe schooljaar 
ingepland. Het zou fijn zijn als de 
openstaande vacatures dan inge-
vuld zijn, zodat een complete 
GMR deze cursus kan volgen. 

 

 

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

martjemoek@primah.org mariskadamveld@primah.org liannedejonge@primah.org 

karinavanderheijden@primah.org jocelynvos@primah.org xandravanzon@primah.org 


