
NIEUWSBRIEF GMR

STICHTING PRIMAH

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH. De GMR 
houdt zich bezig met alle bovenschoolse zaken binnen de stichting, waaronder de verdeling van 
de financiële middelen en andere beleidsmatige zaken die een meerderheid van de scholen 
binnen de stichting raken. Deze nieuwsbrief is bedoeld om teamleden en ouders op de hoogte 
te houden van het reilen en zeilen binnen Stichting PrimAH.

FEBRUARI 2023



Bezoek vanuit de OPR

Tijdens de vergadering van 6 februari jl. kreeg de GMR bezoek vanuit de OPR, de 
ondersteuningsplanraad. De ondersteuningsplanraad vormt de medezeggenschap voor de 
samenwerkingsverbanden, die op hun beurt weer verantwoordelijk zijn voor de realisering 
van passend onderwijs in de regio. Frank de Ronde is de huidige voorzitter van de OPR en 
kwam de leden van de GMR bijpraten over het werk van de OPR en de rol die de GMR zou 
kunnen spelen ten aanzien van de uitvoering van passend onderwijs binnen Stichting 
PrimAH. Rode draad binnen het gesprek was de financiering voor passend onderwijs. De 
GMR realiseerde zich dat hier eigenlijk weinig zicht op is en hierin niet altijd voldoende 
verdieping is gezocht. De GMR heeft naar aanleiding van het gesprek met Frank de Ronde 
dan ook besloten op korte termijn de beleidsmedewerker van Stichting PrimAH uit te 
nodigen om hier in de vergadering toelichting op te komen geven. Al met al was het dus 
een constructief gesprek waar een concrete actie uit voortvloeit.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de OPR? De OPR is binnen Stichting PrimAH op 
zoek naar een ouder/verzorger of medewerker die de raad wil ondersteunen. De huidige 
personeelsgeleding van de OPR bestaat uit medewerkers van Plateau en de oudergeleding  
bestaat enkel uit ouders vanuit CKC Drenthe en vanuit Stichting Baasis. De OPR zou graag 
breder vertegenwoordigd worden. De OPR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bent u 
nieuwsgierig geworden, neem dan contact op met de OPR via OPR@swv2201po.nl. 
Raadpleeg eventueel https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/opr voor meer 
informatie.

mailto:OPR@swv2201po.nl
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/opr


Koersplan Stichting PrimAH

Afgelopen vergadering stond het koersplan van Stichting PrimAH weer op de agenda. De 
afgelopen periode heeft dit plan al vaker centraal gestaan en hebben medewerkers binnen 
de stichting, evenals de leden van de medezeggenschapsraden en de GMR, de kans gehad 
hier input voor te geven en feedback op te leveren. Dit hele proces heeft geresulteerd in een 
nieuw koersplan dat 6 februari jl. ter instemming op de agenda stond. Allereerst waren er 
complimenten vanuit de GMR voor de mogelijkheid die scholen wordt geboden om binnen 
de visie van de stichting vast te houden aan de eigen identiteit. Daarnaast waren er lovende 
woorden over de leesbaarheid van het stuk en de aantrekkelijke visuele vorm. Toch was er 
ook een kritische noot: in het stuk over inclusiviteit ten aanzien van huidskleur, seksualiteit, 
en religie, werd niet gerept over gender. Juist als het gaat om inclusiviteit is het voor de 
GMR van belang hier ook gender in op te nemen. Dit punt is uitgebreid met Jeroen 
Kleyberg, de directeur-bestuurder van Stichting PrimAH besproken. Hij kon zich goed 
vinden in de opvattingen van de GMR. Ondanks dat het koersplan eigenlijk al een definitieve 
versie betrof, heeft Jeroen daarop besloten deze wijziging nog door te voeren. Met die 
toezegging heeft de GMR vervolgens ingestemd met het koersplan van Stichting PrimAH 
en is er nu duidelijkheid over de speerpunten voor de komende vier jaar. Bent u 
nieuwsgierig naar de exacte inhoud van het koersplan? Het volledige document is hier te 
downloaden: Koersplan Stichting PrimAH.

https://www.primah.org/wp-content/uploads/2023/02/PrimAH-Koersplan-2023-2027.pdf


Vakantierooster 2023-2024

Een ander onderwerp dat afgelopen vergadering op de agenda stond was het 
vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024. De GMR mocht hierover advies uitbrengen. 
Voor de GMR was opvallend in het rooster dat er gekozen was voor een meivakantie van 
twee aaneengesloten weken. Voor de leerlingen zorgt dit er volgend jaar voor dat het na de 
meivakantie een lange ruk wordt tot de zomervakantie, namelijk een periode van tien 
weken. De GMR was van mening dat dit veel van zowel leerkrachten en ondersteunend 
personeel als van de leerlingen vraagt, en heeft de directeur-bestuurder daarom in 
overweging meegegeven de meivakantie te verkorten tot een periode van een week, zodat 
scholen op een later moment nog een week vakantie kunnen inzetten. Jeroen Kleyberg 
heeft de argumentatie van de GMR aangehoord en toonde begrip hiervoor, maar gaf aan 
dat de besluitvorming ten aanzien van twee aaneengesloten weken niet lichtzinnig is 
genomen. Desondanks gaf Jeroen aan de plussen en de minnen nog eens op een rijtje te 
zullen zetten.

Formatiebeleid

Tot slot stond ook het formatiebeleid van Stichting PrimAH informerend op de agenda. Het 
formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende schooljaar door het 
schoolbestuur wordt bekostigd. De GMR heeft kennis genomen van het beleid en de 
directeur-bestuurder hier enkele vragen over gesteld. Dit heeft vooral geleid tot vragen 
vanuit de GMR die te maken hebben met de tijdslijn ten aanzien van het vaststellen van de 
formatie, waarin de GMR graag meer ruimte zou zien. Dat dit vrijwel niet mogelijk is, zal 
Jeroen aan de hand van een document waarin dit proces is beschreven, een volgende keer 
nog extra toelichten.



Mededelingen directeur-bestuurder

Onder het motto 'geen nieuws is goed nieuws' waren de mededelingen van de directeur-
bestuurder op 6 februari kort maar krachtig en stonden de thema's energie en duurzaamheid 
centraal.

Energiekosten
Net als voor veel mensen thuis zijn de zorgen binnen stichtingen die onderwijs verzorgen over 
de hoge energiekosten momenteel groot. Ook binnen Stichting PrimAH is dit het geval. Jeroen 
Kleyberg gaf aan in juni duidelijkheid te verwachten over de compensatie die vanuit de 
gemeente of het rijk beschikbaar wordt gesteld voor energiekosten op scholen.

Binnenkort is er een gesprek met de projectleider van de provincie om energiekosten te 
besparen. De bedoeling is dat de provincie op haar eigen kosten op alle scholen een soort scan 
uitvoert om te kijken wat de stand van zaken is en waar kansen liggen voor verbetering. 



Volgende 
vergadering

De GMR komt op dinsdag 21 maart 
weer bijeen. Het eerste deel van de 
vergadering is openbaar. Als u een 
keer een vergadering wilt bijwonen, 
stuur dan vooraf even een berichtje 
naar secretaris.gmr@primah.org.



DE LEDEN VAN DE 
GMR
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of wilt u een 
keer een vergadering van de GMR bijwonen? Neem dan contact op 
met een van de GMR-leden of de secretaris van de GMR. 


