
 

 

 

Vacature 
Gezocht: betrokken en kritische ouder en leerkracht voor de GMR van Stichting PrimAH 

Wil jij schooloverstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beleidsvorming en beslissingen binnen Stichting 

PrimAH? Dan is de GMR echt iets voor jou! 

Wij zijn voor de vervanging van een ouder (cluster I grote scholen, OBS Gieten, OBS Jan Thies en OBS De 

Eshoek) en een leerkracht (cluster II kleine scholen, OBS de Bonnerschool, OBS Anloo, OBS De Dobbe, OBS De 

Drift, OBS J Emmens, OBS De Flint, OBS De Kameleon, SWS Oostermoer, OBS Prins Willem Alexander) op zoek 

naar jou! 

Wat houdt dat eigenlijk in, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)? 

De medezeggenschap op scholen is op bestuursniveau georganiseerd in een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en 

adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen, op schooloverstijgend niveau. 

De GMR van Stichting PrimAH heeft met een compacte raad van acht personen slagkracht en voldoende ruimte 

voor expertise. De acht personen vertegenwoordigen scholen uit twee clusters. De GMR bestaat uit twee 

personeelsleden en ouders namens de grote scholen uit cluster I, en twee ouders en personeelsleden namens 

de kleinere scholen uit cluster II. Ga voor meer informatie over de GMR naar http://www.primah.org/gmr/. 

De GMR vergadert vijf à zes keer per jaar. Daarnaast vindt twee keer paar jaar overleg plaats met de Raad van 

Toezicht (RvT) en wordt één keer per jaar een open (G)MR-avond georganiseerd. Veelal wordt voor de 

vergaderingen door de directeur-bestuurder om advies of instemming gevraagd over verschillende 

onderwerpen. De vergaderingen zijn ’s avonds (van 19.30 uur tot 21.30 uur) en vinden normaal gesproken 

plaats in het gemeentehuis te Gieten. Wanneer de maatregelen rondom het coronavirus het niet toelaten 

fysiek bijeen te komen, wordt er online vergaderd. 

Vacante plaatsen binnen de GMR: 
- cluster I, ouder 
- cluster II, leerkracht 

Daarnaast zijn herkiesbaar: 
- Martje Moek, cluster I, leerkracht 
- Xandra van Zon, cluster II, ouder 

Ben jij de nieuwsgierige en geïnteresseerde ouder of leerkracht die wij zoeken? Wil je meer weten over de rol 

van GMR-lid of wil je vrijblijvend een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje naar de secretaris (Hendrika 

de Vries): secretaris.gmr@primah.org. Er wordt dan z.s.m. contact met je opgenomen. 

Op het moment dat er zich meerdere ouders of leerkrachten melden, dan wordt volgens de geldende procedure 

gestemd door de MR-leden van ouders of leerkrachten uit de betreffende schoolclusters I en II. 
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