GMR Primas-scholengroep
Jaarverslag GMR 2019 – 2020
Leden GMR:
Ouders:
Bianca Bijkerk (Grijpskerke), voorzitter
Jolanda van den Doel (Koudekerke)
Ronnie Matthijsse (Biggekerke)
Personeelsleden:
Marina van de Giessen (Zoutelande)
Minka Holtes (Vrouwenpolder)
Daan Aarts (Westkapelle en Serooskerke)

Behandelde onderwerpen:
November 2019
Begroting 2020
Schoolvakanties 2020 – 2021
Strategisch beleidsplan
Lerarentekort
Inspectiebezoek
Tussen de middag opvang
Instemming personeels- en oudergeleding
Eind 2019 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan Primas-scholengroep.
Op 10 december werd de GMR uitgenodigd voor een gesprek met dhr. Brinkman en mevr.
Bastiaanse. Dit was een prettig gesprek aan de hand van praatkaarten. Er werd gesproken
over de rol van de GMR en de toegankelijkheid. Ook kwamen er vragen over de werkwijze
van de GMR. Tenslotte konden we ook onze tevredenheid ten aanzien van onze algemeen
directeur, het bestuur en de organisatie van Primas-scholengroep laten horen.
15 april 2020
Formatieplan Primas-scholengroep inclusief werkdrukregeling, werkverdelingsplan
Coronacrisis: Onderwijs op afstand i.v.m. de sluiting scholen, protocollen opstart scholen.
Jaarverslag GMR
Arbo RI&E actieplan
Instemming personeels- en oudergeleding
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10 juni 2020
ALV
Bestuurs- en jaarverslag 2019
Jaarlijks overleg met GMR, het toezichthoudend bestuur en directeuren: via MS Teams op
afstand.
11 en 23 juni 2020
Overleg aangaande definitieve overstap op vijf-gelijke-dagenmodel.
Ruggespraak met MR-en.
Instemming vijf-gelijke-dagenmodel
De oudergeleding: wijziging onderwijstijden en de PGMR: de aanpassing van de arbeids- en
rustregeling.

Wij zien terug op een goed schooljaar. Een plezierig en constructief inspectiebezoek.
In verband met persoonlijke omstandigheden zag Jolanda zich genoodzaakt tussentijds af te
treden. Haar opvolger: Elmy Osté.
Door de coronacrisis en de sluiting van de scholen een bijzonder en uitzonderlijk jaar.
Prettige samenwerking deels op afstand.

Vergaderdata 2020 - 2021: 25 november 2020, 23 februari 2021, 19 mei en 28 juni 2021

Leden 2020 - 2021:
Ouders:
Bianca Bijkerk (Grijpskerke)
Elmy Osté (Koudekerke)
Ronnie Matthijsse (Biggekerke)
Personeelsleden:
Marina van de Giessen (Zoutelande)
Daan Aarts (Westkapelle en Serooskerke)
Ellen Pool (Vrouwenpolder)

GMR Primas, juli 2020
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