
 
Aanwezig Iwan van Dam, Douwina Bos, Linda Mourits, Akkeleen Rooks, Johannes Krol, Hannie van 
der Veen, Tineke Lip, Robert Scholten, Jacco Dijkstra, Anke Kloosterman, Karin van Dam 
 
Namens het bestuursbureau: Alex Peltekian 
Gast: Mirjam Holwerda 

 
Opening en een rondje voorstellen, daarna vaststellen van de agenda 
Iwan opent de vergadering om 20:00 uur.  
De agenda wordt vastgesteld zoals hieronder gemaild. 
 
Mededelingen/ingekomen stukken 
- 30 augustus 19:00 uur uitnodiging van de officiële opening van de Populier in Makkum.  
- Alle leden van de PGMR graag de uren declareren bij Rob. Graag voor 15 juli. 
- Nieuwe directeur Lemmer is Mirjam Holwerda. Robert zat namens de GMR in de BAC. 

OMR stond positief tegenover een interne kandidaat. Dit is binnen het directeuren overleg 
besproken en daar kwam 1 kandidaat uit. De procedure is zeer zorgvuldig gegaan. Er is 
een profiel opgemaakt, zonder te weten wie de kandidaat was. Door het intern invullen 
van deze vacature kwam er in OT3 een vacature. Dit is ingevuld door Bertus Rietman. 

 
Robert heeft de brievenschrijver nog gecontacteerd en met haar besproken dat er een nieuwe 
directeur komt die zorgvuldig is geselecteerd 
 
Presentatie Mirjam Holwerda gesprekkencyclus IPB Gearhing- nieuwe stijl 
Personeelsbeleid moet aansluiten op de visie van Gearhing. Mirjam is sinds januari hiermee 
aan de slag. 
Regie in je eigen leerproces. Zie presentatie. Deze zal nog volgen. 
Stichting leerkracht is ook een drijvende veer en inspirator. Voor informatie over stichting 
leerkracht wil ik jullie verwijzen naar stichting-leerkracht.nl of twitter @St_leerKRACHT 
 
Bijeenkomst SOOOG 
Als DB hebben wij samen met de GMR van SOOOG een bijeenkomst gehad in Drachten. Er 
is voornamelijk gesproken over het reilen en zeilen van de GMR aan beide kanten.  
er zijn onderling tips en trucs uitgewisseld. Het was een prettig gesprek en we houden als 
GMR contact.  
 
Community 
Er wordt volop vragen gesteld en ze zijn heel enthousiast. Er worden interessante vragen 
gesteld. Er moet nog wel wat verbeterd worden, maar dat wordt goed opgepakt. Na de 
vakantie worden de ouders erbij betrokken. De juf gaat eens per week kijken naar de vragen 
welke weg zijn gedrukt. Om sociale media awareness te krijgen. 
 
Er zijn geen punten voor de rondvraag en Iwan sluit de vergadering om 21:00 uur. Hierna 
volgt een afsluitende borrel. De volgende vergadering is dinsdag 6 september in HaJé te 
Joure. Dit zal gezamenlijk met de Raad van Toezicht zijn. De vergadering begint om 20:00 
uur. Inloop is vanaf 19:45 uur. 
 


