
 
Wij stellen ons voor… 

 

Sinds januari 2016 vormen wij de officiële nieuwe GMR van Primenius.  

Vanuit het personeel hebben zitting genomen in de GMR: 

 Harma Amersfoort-Zoer, St. Gerardusschool te Emmen 

 Ella Hofman, Pastoor Middelkoopschool te Klazienaveen 

 Hans Setz, In de Manne te Veendam (Vice-voorzitter) 

 Magda Romp- Ottens, SBO Toermalijn te Emmen 

 

Vanuit de ouders hebben zitting genomen in de GMR: 

 Mark Blom, Mgr. Bekkersschool te Veendam (voorzitter GMR) 

 Maria Bos, Kristalla te Emmen 

 Michiel Dost, St. Walfridusschool te Bedum 

 Marc Wallinga, Willibrordschool te Stadskanaal (penningmeester) 

 

Vanuit het bestuur sluit aan: 

 John van Meekeren, voorzitter CvB 

 Anneke Neinders, ambtelijk secretaris 

 

De GMR is een gesprekspartner van het CvB. Het belangrijkste in deze is dat de GMR meedenkt over 

het beleid binnen de stichting en dat deze dusdanig uiteen wordt gezet zodat het werkbaar is voor 

een ieder. 

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Wil men aanwezig zijn bij een vergadering, dan is dit 

mogelijk. Echter is het wel noodzakelijk om dit van tevoren aan te geven bij de voorzitter van de 

GMR. 

Na een vergadering worden de vastgestelde notulen naar alle MR’en van de scholen gestuurd. 

Tevens wordt de agenda van tevoren verstuurd naar de MR’en.  

 

Het is mogelijk om de GMR in te lichten/ advies of uitleg te vragen over bepaalde aspecten binnen 

stichting Primenius. Echter is het belangrijk om goed te bekijken of het een GMR aangelegenheid 

betreft of een situatie voor het bestuur.  Op deze manier kunnen vraagstukken c.q. problemen 

eerder aangepakt worden en eventueel ook opgelost worden. 

Voor een duidelijk overzicht van de taken en bevoegdheden van de GMR kunt u op de  website van 

Primenius documenten vinden die dit duidelijk verwoorden. 

 

Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u bij één van de leden van de GMR terecht. 

Hiervoor kan gemaild worden naar het volgende  mailadres: oot@primenius.nl. 

 

Wij hopen op deze manier ons te hebben kunnen voorstellen en een beeld hebben kunnen schetsen 

wat de GMR doet en hoe wij bereikbaar zijn. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De GMR stichting Primenius 

mailto:oot@primenius.nl

