
 

Nieuwsbrief GMR-PO 
 

Het schoolbestuur BOOR heeft 68 scholen voor (speciaal) basisonderwijs, 
ook wel primair onderwijs genoemd. Al deze scholen hebben een eigen 
medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directeur van de 
basisschool over het beleid van de school. 
De MR’s kiezen elke drie jaar de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) voor het primair onderwijs. De GMR is de gesprekspartner 
van het College van Bestuur (CvB) van BOOR. De MR’s zijn de achterban van de GMR. 
 
 

In deze nieuwsbrief 
In deze tweede nieuwsbrief hebben we de volgende onderwerpen: 

1. Ambtelijk secretaris Willy Feijer uitgeschakeld wegens ziekte 
2. Een korte impressie van de 65e vergadering van de GMR-PO op 18 september 
3. Avond met wethouder De Jonge van Rotterdam en ouders van BOOR-scholen 
4. Behandeling begroting 2015 
5. Vergaderschema 2014-2015 
6. LinkedIn 

 
 

Ziekte ambtelijk secretaris Willy Feijer  

BOOR heeft drie MR’s (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) en 
deze drie MR’s worden ondersteund door ambtelijk secretaris Willy Feijer. Helaas kregen we 
vlak voor de start van het nieuwe schooljaar het nare bericht dat Willy een ongeluk heeft 
gehad met zijn motor en daarbij een gecompliceerde armbreuk heeft opgelopen. Dat 
betekent dat Willy langere tijd uit de running zal zijn. 
De GMR-PO is erg onthand door het uitvallen van Willy. Zo zullen jullie wellicht gemerkt 
hebben dat de vergaderstukken voor de vergadering van 18 september niet verspreid zijn. 
Samen met de medewerkers van het bestuursbureau verdeelt de GMR-PO de taken van 
Willy zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar het moge duidelijk zijn dat we hier en daar 
moeten improviseren. Daar merken jullie wellicht ook wat van, omdat de informatie-
uitwisseling wat achterblijft. Ook zullen jullie nieuwsbrieven en andere post tijdelijk via 
andere mailadressen ontvangen. 
 
 

Korte impressie vergadering 65  

Op donderdag 18 september vond de eerste vergadering plaats van de GMR-PO in de 
nieuwe samenstelling. Deze eerste vergadering moesten we niet alleen Willy Feijer missen, 
ook Miranda Hagoort die in de vorige periode de rol van secretaris vervulde, is langere tijd 
afwezig wegens ziekte. 
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De belangrijkste agendapunten worden hier weergegeven. 

 
Interne afspraken 

In het interne gedeelte gesproken over de contactpersonen 
vanuit de GMR naar de MR’s van de scholen. Er was enige 
discussie hoe we de taken moesten verdelen: zoveel mogelijk 
clusters van scholen of juist verspreid over de hele stad. 
Daarom hebben we besloten dit onderwerp volgende 
vergadering terug te laten komen. We zullen dan zo snel 
mogelijk de contactpersonen bekend maken. 

 
Ook zijn de functies van voorzitter en secretaris bepaald. Frederique Veldman is herkozen als 
voorzitter. Zij maakt deel uit van de oudergeleding en heeft een zoon in groep 8 van de 
Vierambacht. Ze is bereikbaar op het e-mailadres: voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 
Vanwege de ziekte van Miranda is gezocht naar een nieuwe secretaris en zij is gevonden in 
de persoon van Chantal Lauwens. Zij werkt als conciërge en administratieve kracht op Het 
Pluspunt en de Meridiaan. Chantal is bereikbaar op het e-mailadres: 
secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
 

Kwaliteitsbeleid 
De eerste vergadering van het schooljaar hadden we een zeer inhoudelijke agenda, waarin 
het CvB uitleg heeft gegeven over het programma om in 2014-2015 de onderwijskwaliteit 
omhoog te helpen. Scholen zijn ingedeeld in drie categorieën: 

 Scholen waar het bestuur zich zorgen over maakt: ‘het bestuur aan zet’ 

 Scholen die goed bezig zijn, maar waar wel een verbeterslag te behalen is: ‘directeur 
aan zet’ 

 Scholen die een voorbeeld zijn voor andere scholen, maar uiteraard nog altijd 
ambities koesteren: ‘school aan zet’ 

Vooral op de eerste categorie scholen wordt extra ingezet met ondersteuning door de 
onderwijsbegeleiders van het CED. De middelen hiervoor zijn betaald door de gemeente die 
een extra bedrag aan BOOR heeft gegeven. 
Uit het gesprek bleek dat sommige scholen deze aanpak als bedreigend ervaren: er worden 
audits in de klas gehouden en er vindt een beoordeling plaats. Het CvB benadrukte dat dit 
echt gezien moet worden als een cadeautje: je krijgt als school de kans om in korte tijd je 
kwaliteit te verbeteren. Iets wat de Rotterdamse kinderen meer dan van harte verdienen! 
De GMR-PO onderschrijft deze visie en vindt het belangrijk dat er stevig wordt gehandeld om 
de kwaliteit van onderwijs omhoog te helpen. Een van de GMR-leden zal zitting nemen in de 
Stuurgroep van dit project. Als de naam van dit lid bekend is, zullen we deze ook melden. 
 

Voortgang op de verbeterpunten van de commissie Cohen 
In de zomer van 2012 heeft een commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Job Cohen een 
onderzoek gedaan naar BOOR. In dat onderzoek kwamen onder meer de kwaliteit van de 
medezeggenschap aan de orde. De gemeenteraad van Rotterdam wil weten hoe het nu staat 
met de uitvoering van deze aanbevelingen heeft daarom naar een evaluatie gevraagd. Deze 
evaluatie is gedaan door de auditcommissie van de gemeente Rotterdam. 
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Het CvB en de GMR-PO vonden het een wat algemeen gesteld rapport dat zeker puntiger en 
zakelijker had gekund. Het brede gevoel was dat het rapport door zijn algemene toon weinig 
toegevoegde waarde had. Temeer daar een van de leden van de commissie Cohen, de heer 
Philip Geelkerken, de huidige voorzitter van BOOR is. Hij ziet er sterk op toe dat de 
aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
 

Coalitieakkoord Rotterdams gemeentebestuur 

Verder hebben we kort stil gestaan bij het coalitieakkoord van Rotterdam en wat dit 
betekent voor BOOR. Het CvB ziet zeker kansen als het gaat om het vereenvoudigen van de 
inhoudelijke verantwoording op de activiteiten. Daar is bij de gemeente zeker oog voor. 
Een punt van zorg is en blijft de huisvesting. Er is extra geld voor uitgetrokken in het 
coalitieakkoord, maar er zijn ook enorme achterstanden. De bedoeling is dat schoolbesturen 
op een gegeven moment verantwoordelijk worden voor zowel de binnenkant als de 
buitenkant van de gebouwen. Dat betekent dat de onderhoudsachterstanden wel 
weggewerkt moeten zijn. 

 
Wethouder De Jonge spreekt ouders 

Wethouder Hugo de Jonge heeft in 
2013 voor het  eerst ouders bij 
elkaar geroepen die hun zorgen 
hadden geuit over de financiën van 
BOOR. Hij wilde graag als 
onderwijswethouder weten of hij 
daarin een rol kon spelen. Dat 
gesprek is dusdanig positief 
verlopen dat er een vervolg aan is 
gegeven. Op donderdag 25 oktober 
vond voor de derde keer zo’n 

gesprek plaats. Aanwezig waren ouders van OBS De Pijler, De Kruidenhoek en de Prins Alexander. 
Ook was de voorzitter van de GMR-PO aanwezig. 
 
Vanuit het CvB van BOOR namen Anne De Visch Eybergen en Didier Dohmen deel aan het gesprek. 
De ouders uitten hun zorgen over de financiën die nog steeds niet op orde zijn: directeuren hebben 
nog steeds niet altijd de meest recente gegevens over de financiën. Didier Dohmen gaf aan dat juist 
op dit onderdeel recentelijk een grote slag is geslagen. Scholen krijgen nu maandelijks inzicht in de 
uitgaven en inkomsten. 
 
Ouders gaven aan dat ze het moeilijk te rijmen vonden dat er extra mensen op het bestuursbureau 
worden aangenomen, terwijl er handen uit de klas verdwijnen. Hierop gaf Didier Dohmen aan dat het 
bestuursbureau behoorlijk onderbezet is. Daardoor ontstaan juist problemen als rond de financiële 
overzichten op de scholen. Door de voorzitter van de GMR-PO werd beaamd dat er met weinig 
mensen heel hard gewerkt wordt op het bestuursbureau. Juist als je de kwaliteitsslag voor de 
scholen wil maken, moet er extra geïnvesteerd worden in de ondersteuning. 
 
Ook gaven ouders aan dat ze het gevoel hadden dat hun kinderen het slachtoffer waren van de 
bezuinigingen: in het verleden is te veel geld uitgegeven en nu worden hun kinderen met de 
gevolgen geconfronteerd. Aangegeven is dat dit gevoel zeker kan bestaan, maar niet helemaal reëel 
is: BOOR geeft voor het eerst niet meer uit dan het binnenkrijgt. Dat is een situatie die vergelijkbaar 
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is met andere schoolbesturen. Dat veel schoolbesturen en ouders in Nederland wensen dat er meer 
geld beschikbaar zou zijn voor het onderwijs staat buiten kijf. 
 
Verder merkte wethouder De Jonge op dat er in de komende 10 jaar jaarlijks € 50 miljoen 
geïnvesteerd wordt in onderwijshuisvesting. Dit is afgesproken in het coalitieakkoord. Dat is een 
enorm succes in tijden van bezuinigingen. 
 
Voorgesteld werd een expertisegroep in te richten voor het Jenaplanonderwijs. BOOR heeft 
behoorlijk wat Jenaplanscholen en kan zich hiermee profileren. Anne De Visch Eybergen zegde toe 
deze suggestie mee te nemen. 
 
Tot slot is gesproken over de vervanging bij ziekte. Voorgesteld is om te werken met een 
vervangingspool waarin ook ouders met een lesbevoegdheid in plaats kunnen nemen. Ook deze 
suggestie zal Anne De Visch Eybergen meenemen. 
 

 

Behandeling begroting 2015 
Op donderdag 16 oktober vindt er een extra vergadering van de GMR-PO plaats waarin de begroting 
2015 behandeld zal worden. Geïnteresseerden kunnen deze vergadering bijwonen. 
Tijd:  19:30 uur 
Locatie:   Kantoor Stichting BOOR 

Pakhuis Maaspoort 
Prins Hendrikkade 14 
3071 KB Rotterdam 

Aanmelden: voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 
 
 

Vergaderschema 2014-2015 
 
De GMR-PO vergadert in dit schooljaar op de volgende data: 

 16 oktober (let op: afwijkende aanvangstijd) 

 6 november 

 11 december 

 5 februari 

 19 maart 

 16 april 

 21 mei 

 25 juni 
De vergaderingen van de GMR-PO zijn openbaar, maar het is wel fijn als je je van te voren aanmeldt 

bij de voorzitter voorzittergmrpo@stichtingboor.nl. 
Twee weken voor aanvang van de vergadering wordt de agenda opgesteld. Heb je agendapunten, 

dan kan je deze doorgeven aan de secretaris: secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
We beginnen de vergadering altijd met een intern gedeelte, van 18:30 – 19:30 uur. Daarin bereiden 
we de agenda voor en bepalen eventueel ons standpunt. Vanaf 19:30 schuift ook het College van 
Bestuur aan. Leden van de MR’s zijn al welkom vanaf 18:30 uur. 
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LinkedIn 
 
Om de MR’s goed te kunnen vertegenwoordigen, moet de GMR 
goed weten wat er speelt op de scholen. Ook is het belangrijk dat 
de leden van de MR’s weten dat hun belangen goed 
vertegenwoordigd worden. Om in contact te komen met elkaar is er 
sinds februari 2013 een besloten LinkedIngroep waarop leden van 
de MR’s en de GMR met elkaar in discussie kunnen. Medewerkers 
van het bestuursbureau en directeuren van de BOOR-scholen 
kunnen niet lid worden, want we willen dat het discussieplatform een plek kan zijn waar je 
ongestoord met elkaar in gesprek kan gaan. 
Je kunt via LinkedIn een verzoek doen om lid te worden van deze groep. De beheerder wil 
vervolgens weten van welke MR je lid bent en of je eventueel een functie hebt (voorzitter of 
secretaris). Als je bent toegelaten tot de webgroep, kan je vervolgens mee discussiëren en 
zelf vragen aan het netwerk voorleggen. 
 
Het aantal leden dat via LinkedIn de GMR-PO volgt is beperkt. De algemene informatie van 
de GMR-PO die op LinkedIn is geplaatst zetten we daarom ook in deze nieuwsbrief. Reacties 
op de nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 
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