
 
GEZOCHT: KANDIDATEN (LEERKRACHTEN EN OUDERS) VOOR DE GMR VAN STICHTING PRIMAH 

 
De GMR: taken en samenstelling 
De medezeggenschap van de scholen van Stichting PrimAH 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 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 van 
Stichting PrimAH naar http://www.primah.org/gmr/. 
 
Clusters binnen de GMR 
De leden van de GMR vertegenwoordigen twee clusters: de cluster grote scholen (cluster I) en de cluster kleine 
scholen (cluster II). Onder de cluster grote scholen vallen obs: 
- obs De Eshoek  
- obs Gieten 
- obs Jan Thies. 
 
 De overige scholen vallen onder de cluster kleine scholen. Dit zijn: 
- obs Anloo 
- obs De Drift  
- obs De Bonnerschool 
- obs De Dobbe  
- obs J. Emmens 
- obs De Flint   
- obs De Kameleon 
- obs Prins Willem Alexander 
- sws Oostermoer 
 

Vacante plaatsen 
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 komen in de GMR weer plaatsen beschikbaar omdat de termijn van de 
leden vervalt of omdat hun kind van school gaat. Sommige kandidaten zijn herkiesbaar, maar er zijn ook kandidaten 
die stoppen. Het volgende overzicht geeft duidelijk weer voor welke geleding er kandidaten en/of tegenkandidaten 
worden gezocht: 
 

Naam GMR-lid Cluster Geleding Aftredend/herkiesbaar 

Mariska Raven-Damveld I Personeel Herkiesbaar 

Bert Ottens II Ouder Aftredend 

Yvonne Vos II Ouder Herkiesbaar 

Annemarie Krijgsman II Personeel Herkiesbaar 

Loes Groen I Ouder Aftredend 

Martje Moek I Leerkracht Aftredend 

  
Oproep kandidaten  
Enthousiaste en betrokken kandidaten en/of tegenkandidaten die zich als leerkracht of ouder willen inzetten voor de 
GMR van Stichting PrimAH worden verzocht zich te melden bij de secretaris van de GMR. Dit kan door vóór 1 juni 
2021 een mailtje te sturen naar: secretaris.gmr@primah.org. 
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