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Afgelopen vergadering is de GMR
bijgepraat door Jiska van Hall van
de OPR. De OPR is de
ondersteuningsplanraad van het
samenwerkingsverband Passend
Onderwijs. Het is de taak van de
OPR om instemming te verlenen
aan het ondersteuningsplan dat
eens in de vier jaar door het
samenwerkingsverband wordt
opgesteld. De achterban van de
OPR bestaat uit leerkrachten,
ouders en schoolbesturen binnen
het samenwerkingsverband. De
OPR bestaat uit tien personen en
momenteel zijn er plekken vacant
voor zowel personeel als ouders.
Heb je belangstelling en wil je hier
meer informatie over, stuur dan
een e-mail naar het volgende
adres: opr@swv2201po.nl.

MR/GMR: wie doet wat?

Iedere school binnen Stichting
PrimAH heeft een MR
(medezeggenschapsraad) waarin
een afvaardiging van zowel ouders
als leerkrachten meepraten,
meedenken en adviseren over het
beleid van de school. De MR buigt
zich dus over vraagstukken en
beleidsplannen die betrekking
hebben op de eigen school.
Binnen Stichting PrimAH zijn
meerdere scholen aangesloten en
de GMR is de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van deze
scholen. De leden (zowel ouders als
leerkrachten) hebben zeggenschap
over het bovenschoolse beleid,
oftewel: beslissingen die gevolgen
(kunnen) hebben voor alle scholen
binnen Stichting PrimAH.

Vergaderdata GMR

In de vorige nieuwsbrief is een
foutje geslopen in de informatie
over de vergaderdata van de
GMR. De juiste data zijn:







dinsdag 10 november (met
RvT, besloten bijeenkomst)
dinsdag 1 december
donderdag 4 februari
dinsdag 6 april
dinsdag 11 mei (met RvT)
donderdag 17 juni

De eerstvolgende reguliere GMRvergadering is op dinsdag 1
december.

Wisseling van de wacht

Open MR/GMR-avond geannuleerd!

Met ingang van het huidige schooljaar hebben
Xandra van Zon, Jocelyn Vos en Lianne de Jonge de
GMR verlaten. De GMR wil hen hartelijk bedanken
voor hun inzet de afgelopen tijd.

Wegens de ontwikkelingen rondom het coronavirus
is het momenteel niet mogelijk een fysieke
bijeenkomst te plannen en voor te bereiden. De GMR
heeft daarom besloten de open avond te annuleren.
Er wordt vooralsnog geen nieuwe datum geprikt.
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Instemming stukken

De afgelopen vergadering heeft
de GMR ingestemd met de
volgende zaken:





Benoeming van een nieuwe
arboarts
Herwaardering OOPfuncties (functieschalen
voor
onderwijsondersteunend
personeel)
De notitie “Naar huis
sturen”. Dit betreft beleid
voor inval bij uitval. De
GMR heeft instemming
verleend met het huidige
beleidsplan, maar heeft wel
te kennen gegeven dat bij
een nieuw plan of
eventuele aanvullingen dit
opnieuw aan de GMR moet
worden voorgelegd.

Nieuwe GMR-leden

Na de verkiezingen eerder deze
maand zijn de volgende nieuwe
leden tot de GMR toegetreden:
Loes Groen (oudergeleding)
Loes is moeder van Flinn (groep 4)
en Joseline (groep 5), die beide
naar de Jan Thiesschool in Rolde
gaan. Loes geeft twee dagen
Engels op een middelbare school
en doet daarnaast drie dagen
promotieonderzoek naar
leesvaardigheid. Loes kijkt ernaar
uit haar ervaring in het onderwijs
binnen de GMR te kunnen
inzetten.
Bert Ottens (oudergeleding)
Bert is vader van Norah (11 jaar),
Lynn (9 jaar) en Aike (7 jaar). Het
gezin heeft jaren in het buitenland
gewoond, maar heeft zich
inmiddels gevestigd in
Gasselternijveen. In het dagelijks
leven is Bert ondernemer in de
gemeente Aa en Hunze en de
kennis en ervaring vanuit zijn werk
wil hij graag inzetten voor de

Nieuwe GMR-leden (vervolg)
Jeroen de Smidt (oudergeleding)
Jeroen de Smidt woont in Gasselte
en heeft een zoon van 8 die naar
obs De Dobbe gaat. Jeroen is
werkzaam als Supply Chain
Manager en de ervaring die hij
voor diverse projecten binnen
middelgrote en grote bedrijven
heeft opgedaan, zal binnen de
GMR ongetwijfeld goed van pas
komen.
Janine Everts
(personeelsgeleding)
Janine Everts is sinds 2018 als
leerkracht en rekenspecialist
werkzaam op obs J. Emmens in
Gasselternijveen. Janine vindt het
leuk zich naast deze
werkzaamheden ook op andere
vlakken in te zetten voor Stichting
PrimAH en daarbij nauwgezet te
volgen hoe het bovenschoolse
beleid zich vertaalt naar de
werkvloer.

Heeft u n.a.v. deze nieuwsbrief nog vragen,
dan kunt u contact opnemen met één van de GMR-leden of de secretaris:
bertottens@primah.org

mariskadamveld@primah.org

yvonnevos@primah.org

Personeelsgeleding (voorzitter)

oudergeleding

martjemoek@primah.org

loesgroen@primah.org

personeelsgeleding

oudergeleding

annemariekriegsman@primah.org

jeroendesmidt@primah.org

hendrikadevries@primah.org

personeelsgeleding

oudergeleding

secretaris

oudergeleding
Janine.everts@primah.org
personeelsgeleding

