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Vergaderingen 

De GMR heeft op donderdag 10 
oktober vergaderd. Hierbij zijn de 
volgende onderwerpen aan de 
orde geweest: 

 Open (G)MR avond 
 Arbobeleid(splan) 
 Infectieziektenbeleid 
 Werkverdelingsplan 
 Vitaliteitsbeleid 
 Vacature Secretaris GMR 
 Jaaragenda 2019-2020 
 

De resterende vergaderdata voor 
het schooljaar 2019/2020 zijn: 
 
03-12-2019 
30-01-2020 
02-04-2020 
22-06-2020 

Open (G)MR avond 

In de vorige nieuwsbrief hebben 
we aangekondigd dat er een Open 
(G)MR avond georganiseerd gaat 
worden. De gekozen datum van    
1 oktober kwam voor veel MR-en 
ongelukkig uit. Daarom is besloten 
deze avond te verplaatsen naar 
maandag 13 januari. Voor deze 
avond worden alle MR-leden van 
de scholen uitgenodigd.  

Ook Jeroen Kleyberg, onze nieuwe 
directeur-bestuurder, is aanwezig 
op deze avond. 

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’.  

 

Infectieziektenbeleid 

De MR van obs de Eshoek heeft de GMR gevraagd 
of er bovenschools een infectieziektenbeleid ligt. 
Deze vraag kwam naar voren bij de RI&E, de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie.  
Binnen PrimAH wordt gewerkt aan een arbohand-
boek, waar het infectieziektenbeleid een onderdeel 
van is. Op het moment dat een school te maken 
heeft met een kind of leerkracht met een infectie-
ziekte, dan worden de richtlijnen van de GGD ge-
volgd. 

Arbobeleid(splan) 

Freddie Duursma is schooldirecteur 
binnen PrimAH en houdt zich boven-
schools bezig met arbozaken. Hij is 
aanwezig om een toelichting te   
geven op de stand van zaken m.b.t. 
het arbobeleid(splan). 

Er wordt gewerkt aan een algemeen 
arbobeleidsplan voor Stichting     
PrimAH. Hierin wordt beschreven 
welk beleid PrimAH voert op het 
gebied van arbeidsomstandigheden. 
Per school kunnen nuances in dit 
plan worden aangebracht.      

De personeelsgeleding van de GMR 
heeft instemmingsrecht op het    
algemene plan. De personeels-
geleding van de MR van de school 
heeft instemmingsrecht op het    
arbobeleidsplan van de school. 

Vitaliteitsbeleid 

De MR van obs de Eshoek heeft de GMR gevraagd 
of er bovenschools een vitaliteitsbeleid ligt. Ook 
deze vraag kwam naar voren bij de RI&E, de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie.  
Er ligt bovenschools geen vitaliteitsbeleid, maar er 
zijn wel diverse zaken m.b.t. vitaliteit geregeld. De 
GMR heeft gevraagd of het mogelijk is al deze zaken 
in een overzicht te verwerken en dit overzicht ter 
beschikking te stellen aan alle medewerkers 
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Terugblik op….. 

Cursus 
De voltallige GMR is op cursus 
geweest. De cursus werd gegeven 
door de Vereniging Openbaar On-
derwijs. De onderwerpen die aan 
de orde zijn geweest zijn: 
 Contact met de achterban 
 Relatie met bevoegd gezag 
De cursus is als erg verhelderend 
ervaren. 
 
Procedure vacature directeur-
bestuurder 
De GMR heeft ingestemd met het 
benoemingsbesluit om Jeroen 
Kleyberg per 1-1-2020 te benoe-
men tot directeur-bestuurder van 
Stichting PrimAH. Twee leden van 
de GMR (een ouder en een perso-
neelslid) waren vertegenwoordigd 
in de adviescommissie. 

Vacature secretaris GMR 

Tot op heden is, ondanks diverse 
oproepen, de vacature voor secre-
taris GMR nog niet ingevuld. De 
functie is inmiddels ruim een jaar 
waargenomen door de bestuurs-
secretaris van Stichting PrimAH. 
 
Er is inmiddels een advertentie in 
De Schakel geplaatst. Ten tijde 
van het versturen van deze 
nieuwsbrief worden gesprekken 
gevoerd met een beoogd          
kandidaat. 
 
 

 

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

mariskadamveld@primah.org 

personeelsgeleding 

martjemoek@primah.org 

personeelsgeleding 

karinavanderheijden@primah.org 

oudergeleding 

jocelynvos@primah.org 

oudergeleding 

liannedejonge@primah.org 

personeelsgeleding 

annemariekriegsman@primah.org 

personeelsgeleding 

xandravanzon@primah.org 

oudergeleding 

yvonnevos@primah.org 

oudergeleding 

Jaaragenda 

De GMR jaaragenda 2019/2020  is 
vastgesteld. 
 
Naast de reguliere vergaderingen, 
waarvan de data  aan het begin 
van deze nieuwsbrief staan        
vermeld, heeft de GMR in         
november en in mei een overleg 
met de Raad van Toezicht van 
Stichting PrimAH.  
 
Ook is de GMR aanwezig bij de 
themabijeenkomst die jaarlijks 
door Stichting PrimAH wordt     
georganiseerd en waarbij de Raad 
van Toezicht, de schooldirecteu-
ren en de medewerkers van het 
stafbureau aanwezig zijn. 


