
Nieuwsbrief GMR-PO 
 

Het schoolbestuur BOOR heeft tweeënzestig scholen voor regulier 
basisonderwijs en zes scholen voor speciaal basisonderwijs, tezamen het 
primair onderwijs. 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 

1. Een korte impressie van de 71e vergadering van de gmr-po op 16 april 2015 
2. Nieuwe ontwikkelingen bij De Klimop 
3. Verkiezingen personeelsgeleding gmr-po 
4. Agenda 
5. LinkedIn 
6. Hoe bereik je ons?  

 
 

Korte impressie vergadering 71 
Op donderdag 16 april vond de 71e vergadering van de gmr-po plaats. Vanuit het bevoegd 
gezag was Anne de Visch Eybergen aanwezig. Zij werd ondersteund door de Bovenschools 
Directeur Jan van der Meer en Bovenschools Directeur Zorg Cas Smulders. Verder schoof 
concern controller en hoofd financiën Dennis van 
Zundert kort aan. Ook mochten we twee gasten 
verwelkomen die speciaal voor het onderwerp ‘de 
nieuwe CAO’ kwamen: Frans Gordijn en Jorrick 
Schut. 
Vanuit de gmr hadden we één afmelding: Miranda 
Hagoort is nog steeds ziek, maar verwacht wel 
binnenkort weer de geledingen te kunnen 
versterken.  

 
Mededelingen 
 Pilot “Meer meesters voor de klas”  
Stichting BOOR neemt met ‘Klas zoekt Meester (m)’ het initiatief om meer mannen voor de klas te 
krijgen en te houden. In een pilot worden jonge meesters bijeen gebracht die van dit idee een 
geweldig project gaan maken: meer schorem voor de klas!  
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 Stand van zaken schoolondersteuningsprofielen 
BOOR wil graag een kwaliteitsslag maken in de schoolondersteuningsprofielen. Nu getuigen 
deze nog van weinig ambitie en zijn erg algemeen (en veilig) beschreven. 
 

 Inzet Frans van de Kerkhof (interim bovenschools directeur)  
Mac Steenaart is teruggetreden als bovenschools directeur. Zijn taken worden tot aan de 
zomervakantie ingevuld door interim-manager Frans van de Kerkhof. 
 

 Directeursvacatures 
Er komen als gevolg van natuurlijk verloop ongeveer tien directievacatures. Hiervoor is zowel intern 
als extern geworven. Inmiddels zijn er vijf kandidaten geselecteerd die samen met de interne 
kandidaten gematcht worden met de vacatures op de scholen. De benoemingscommissies van de 
scholen gaan vervolgens met de kandidaten aan de slag. 

 

 Brief aanpak bouwprojecten met bijlagen 
De brief roept zoveel vragen op die een diepere behandeling verdienen dan mogelijk is in het blokje 
met mededelingen. Daarom wordt besloten om dit agendapunt door te schuiven naar de volgende 
vergadering. 
 

 Meerjarenbestuursformatieplan (MJBFP) 
Het Meerjarenbestuursformatieplan moet jaarlijks geactualiseerd worden voor 1 mei. Voor het 
schooljaar 2016-2017 verwacht BOOR geen veranderingen in de personele sfeer. Ook wordt het 
wenselijk gevonden om het MJBFP te verschuiven van april naar oktober omdat per 1 oktober de 
leerlingenaantallen bekend zijn. Deze zijn van directe invloed op de formatie. Daarom is er het 
voorstel om het MJBFP te verschuiven naar het najaar. Gevolg is wel dat er nu geen MJBFP wordt 
aangeboden. Daar staat tegenover dat er geen aanpassingen zijn ten opzichte van het vorige MJBFP 
en dat het dus alleen een papieren exercitie zou worden. De personeelsgeleding adviseert dan ook 
positief. 

 

Uitbreiding BOOR Services 
Dit onderwerp staat voor de tweede keer op de agenda van de drie gmr’s. 
Na de vorige vergadering bleken twee gmr’s (po en so/vso) met dusdanig 
veel vragen te zitten dat besloten is om een extra bijeenkomst te 
organiseren om in te gaan op de vragen. 
In deze bijeenkomst hebben deze twee gmr’s de volgende drie 
uitgangspunten geformuleerd om de uitbreidingen aan te toetsen: 

1. Daar waar extern budget beschikbaar wordt gesteld voor een 
uitbreiding is een uitbreiding geen probleem. 

2. Voor BOOR Services geldt primair hetzelfde als voor scholen: 
binnen het afgesproken budget blijven. Daar waar meevallers gebruikt worden voor andere 
investeringen is dit vanuit de gmr’s  geen probleem. 

3. Als de investering bovenop de begroting van BOOR Services komt, dan moet er een afspraak 
zijn over welke extra investeringsruimte die oplevert voor de scholen om op die manier te 
garanderen dat extra investeringen ook ten goede komen aan het onderwijs. 
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In totaal zijn tien voorstellen voor uitbreiding gedaan 
 

  Omschrijving Fte 
Bedrag 

Overige kosten Dekking 
2015 

1 Ondersteuning Leren Loont! 2 € 120.000 - Extra subsidie 

2 Ondersteuning kindcentra 1 € 70.000  - Extra subsidie 

3 Ondersteuning project PPO 0,5 € 30.000  - Extra subsidie 

4 Onderhoud en beheer gebouwen 1 € 60.000  € 28.500  Bestaande afdracht MIP 

5 Ondersteuning inkoop 1 € 45.000  - Inkoopvoordelen 

6 ICT / managementinformatie 1 € 60.000  € 50.000  Inkoopvoordelen 

7 Herplaatsing medewerkers 1 € 60.000  - 
Ruimte in bovenschoolse begroting 
PO 

8 Procesbeschrijving - - € 45.000  Ruimte in budget BOOR Services 

9 Managementondersteuning 1 € 45.000  - Inkoopvoordelen 

10 Dienstverlening Vizyr - - € 200.000  
Ruimte in budget BOOR Services + 
incidentele baten 

Totaal   8,5 € 370.000  € 323.500  € 693.500  

 
Deze drie uitgangspunten zijn vervolgens toegepast op de tien voorstellen en dit heeft geleid tot het 
volgende advies van de gmr-po:  
  
Uitgangspunt 1 (voorstellen 1, 2 en 3) 
De voorstellen 1 (Leren Loont), 2 (Kindcentra) en 3 (subsidie PPO) voldoen allemaal aan het eerste 
uitgangspunt en zouden daarmee akkoord zijn vanuit de gmr’s. Er is additioneel budget beschikbaar 
vanuit het Rotterdams Onderwijs Beleid (ROB) of Passend Primair Onderwijs (PPO) om deze 
uitbreiding te bekostigen.  
  
Uitgangspunt 2 (voorstellen 4, 7, 8 en 10) 
Voorstel 7, 8 en 10 aan het tweede uitgangspunt en zouden daarmee akkoord zijn vanuit de gmr-po.  
  
Uitgangspunt 3 (voorstellen 4, 5, 6 en 9) 
Voorstel 4, 5, en 6 voldoen (deels) aan het derde uitgangspunt. Hiermee wordt in totaal € 193.500 
van de gerealiseerde inkoopvoordelen beschikbaar gesteld voor de dekking van extra tijdelijke 
kosten binnen BOOR Services. De overige (nog te realiseren) inkoopvoordelen vloeien daarmee terug 
naar de scholen.  
 
Advies: 
De gmr-po adviseert positief op de voorgestelde uitbreiding van BOOR Services, met uitzondering 
van: 
1) Voorstel 6 (deels): De investering in een BI-tool; de urgentie om dit nu te doen ontbreekt en kan 

beter gekoppeld worden aan het vervolgtraject op het aflopende traject met Vizyr. 
2) Voorstel 9: De uitbreiding voor managementondersteuning. Met een grote groep 

herplaatsingkandidaten moet een mogelijkheid gevonden kunnen worden om iemand in te 
zetten als managementondersteuning. 

 
Voor alle andere voorgestelde uitbreidingen adviseert gmr-po positief. Daarbij adviseert de gmr-po 
ten aanzien van voorstel 4 geen gebruik te maken van MIP-budgetten, maar de extra kosten te 
dekken uit de gerealiseerde inkoopvoordelen.  
 
Voor de volledige tekst verwijzen we naar het advies aan het College van Bestuur 
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Kaderbrief 2016  

Omdat er een grote samenhang is tussen de kaderbrief 2016 en de voorstellen voor uitbreiding 
BOOR Services is ook dit agendapunt aangehouden. De gmr-po constateert dat er geen echte keuzes 
in de kaderbrief worden gesteld. Deze kaderbrief is vooral erg procesmatig en bevat enkel richtlijnen. 
De gmr-po ziet liever een stuk met beleidskeuzes. Nu reiken de gmr’s Kwalitatieve verbeterpunten 
aan waardoor het bijna lijkt  op meeschrijven van de kaderbrief, wat niet de taak kan zijn van een 
gmr. 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de gmr’s komt nog een aangepaste versie van de 
kaderbrief. De gmr-po adviseert positief, maar met kanttekeningen over de magere invulling van de 
beleidskeuzes. 
  

Cao Po 
De gmr-po moet voor 1 mei advies uitbrengen over de 
vraag of BOOR op de scholen het overlegmodel invoert of 
het basismodel. BOOR wil graag het overlegmodel 
invoeren omdat dit model het mogelijk maakt om 
maatwerk te bieden per school en per medewerker.  
Door Frans Gordijn is in het interne gedeelte een 
toelichting gegeven op de achtergronden van beide 
modellen. 

De gmr-po onderschrijft de wens tot moderne arbeidsvoorwaarden en de ruimte voor overleg. 
Gelijktijdig is er zorg voor het tijdpad: tussen 1 mei en de start van de zomervakantie is maar een 
korte periode. Ook zijn niet alle directeuren even goed toegerust voor het overlegmodel. Daarom 
dringen wij ook aan op handvatten vanuit BOOR aan de scholen. Wij zien hierin een leidende rol voor 
de bovenschools directeuren. 
Door BOOR is aangegeven dat de cao al de nodige kaders bevat waarbinnen gewerkt kan worden. Er 
wordt belang gehecht aan het subsidiariteitsbeginsel: scholen krijgen de keuze tussen het basismodel 
of het overlegmodel. 
 

Passend Onderwijs  
Geconstateerd wordt dat de schoolondersteuningsprofielen te eenvoudig en veilig ingericht zijn, 
deze moeten scherper. Ook zal de discussie in de teams worden aangegaan over het uitwisselen van 
informatie tussen scholen onderling. De bedoeling is dat er een overzicht komt van alle profielen van 
de scholen zodat wijkbreed binnen BOOR de beste oplossing voor passend onderwijs per leerling 
bekeken kan worden. 
Per 1 januari is de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De wijkteams die door 
hen zijn ingericht blijken te werken, ook voor wat betreft de jeugdzorg. Alleen de zwaardere 
jeugdzorg benaderen en inzetten verloopt nog stroef. 
Verder zal er een inhaalslag moeten komen bij leerkrachten in hun professionalisering om passend 
onderwijs per leerling te bieden. De Intern begeleiders worden spin in het web en krijgen nu 
verzwaring van taken. In de toekomst zal de positionering van leerkrachten hierin moeten groeien.  

 

Strategisch beleidsplan 
Het nieuwe Strategische beleidsplan is compacter van vorm en meer een koersdocument. Het 
vroegere strategische beleidsplan was een groot document dat jaarlijks werd geactualiseerd. Het 
koersdocument is veel beknopter en duidelijker en biedt de scholen houvast met het op eigen wijze 
invullen en uit te werken.  
Sommige ambities zijn erg hoog zoals het aantal academici in het onderwijs. Dit is een direct gevolg 
van de sectorakkoorden die er in verwerkt zijn. 
Afgesproken is dat de leden van de gmr afzonderlijk hun opmerkingen aan Willy doorgeven.  
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Ontwikkelingen De Klimop 
De MR van de Klimop heeft zijn 
advies uitgebracht over de 
sluiting van de nevenvestiging 
aan de Klein Coolstraat. Naar 
aanleiding van dit advies en het 
gesprek dat het bevoegd gezag 
heeft gehad met ouders en 
directie is besloten om de sluiting van de locatie voorlopig op te schorten. Op BOOR Intranet is het 
volgende bericht geplaatst:  
 

 
Het college van bestuur heeft besloten om de vestiging Klein Coolstraat van basisschool 
de Klimop niet per 1 augustus 2015 te sluiten. Dit met het oog op het zorgvuldig 
doorlopen van het proces en omdat het bestuur oog en oor heeft voor de zorgen en 
vragen die er zijn en bovenal om recht te doen aan de onderwijs- en zorgbehoefte van 
de leerlingen. Er is meer tijd nodig en dit betekent dat de besluitvorming uitgesteld 
zal worden. 
 
Op 15 april jl. ontving het college van bestuur een negatief advies van de 
medezeggenschapsraad. Het advies bevat goede procedurele en inhoudelijke 
argumenten. Het college van bestuur heeft hier waardering voor en wil hierover graag 
het inhoudelijk gesprek met de medezeggenschapsraad voeren. Uitkomst van het 
gesprek zou vervolgens moeten zijn dat gezamenlijk bepaald wordt of er serieuze 
alternatieven zijn die nader verkend kunnen worden. Voorwaarde voor de te 
onderzoeken alternatieven voor BOOR is dat ze budgettair neutraal zijn, dus zonder 
exploitatietekort, en dat de onderwijskwaliteit gewaarborgd is. 
 
Voor BOOR staat voorop dat het verkennen van de alternatieven een gezamenlijk proces 
is van medezeggenschapsraad, directie en bovenschoolse directie. Het college van 
bestuur verwacht met bovenstaande aanpak een nieuw voorgenomen besluit te nemen, 
waarna opnieuw advies van de medezeggenschapsraad zal worden gevraagd. 
 

 
Door dit besluit te nemen maakt het CvB duidelijk dat zij zeggenschap inderdaad belangrijk vindt. 
Deze boodschap is meermaals uitgedragen door het CvB, maar pas als het spannend wordt, wordt 
duidelijk wat dit waard is. Door het besluit op te schorten na het advies van de mr van De Klimop, 
laat het CvB zien dat het geen holle frase is. 

 
Verkiezingen personeelsgeleding 
De termijn waarbinnen kandidaten zich konden aanmelden voor een plaats in de 
personeelsgeleding is inmiddels verstreken. Er hebben zich twee kandidaten aangemeld voor 
drie plaatsen. Dat betekent dat beide kandidaten automatisch verkozen zijn. Zij worden nu 
benaderd en als zij ook daadwerkelijk hun plaats aanvaarden, zullen hun namen in de 
volgende nieuwsbrief gemeld worden. 
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Agenda  

 

Volgende vergadering  
Op donderdag 21 mei is er weer een reguliere vergadering van de gmr-
po plaats. Het vooroverleg voor deze vergadering is op maandag 11 
mei. Heb je dus agendapunten voor de gmr-po, lever deze dan voor de 

11e aan bij de voorzitter: voorzittergmrpo@stichtingboor.nl of bij 

de secretaris: secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
 
In ieder geval komen op de agenda: 

 Huisvesting 

 De aanwezigheid van de mr’s op de scholen en het contact ermee 

 Meer samenwerking tussen de gmr’s 

 
Vergaderschema gmr-po schooljaar 2014-2015 
De gmr-po vergadert in dit schooljaar op de volgende data: 

 21 mei 

 25 juni 
 
Geïnteresseerden kunnen deze vergaderingen bijwonen. 
Tijd:  18:30 uur 
Locatie:  Kantoor Stichting BOOR 

Pakhuis Maaspoort 
Prins Hendrikkade 14 
3071 KB Rotterdam 

 
De vergaderingen van de gmr-po zijn openbaar, maar het is wel fijn als je je van te voren aanmeldt bij 

de ambtelijk secretaris: w.feijer@stichtingboor.nl. 
Twee weken voor aanvang van de vergadering wordt de agenda opgesteld. Heb je agendapunten, 

dan kun 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, maar geeft het wel even door als je 
ook een broodje mee wilt eten. 
 

 

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. 

mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
mailto:w.feijer@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
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Je kunt via LinkedIn een verzoek doen om lid te worden van deze groep. 
https://www.linkedin.com/manageGroupMembers?dispParts=&gid=4867357&memberLevel
=PENDING&trk=my_groups-tile-flipmgmt 
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 

 
Hoe bereik je ons? 
De leden van de gmr-po leggen contact met de scholen waarvan zij contactpersonen zijn geworden. 
Maar…. Je hoeft niet te wachten totdat wij contact opnemen: je kunt je ook zelf melden bij je eigen 
contactpersoon. Weet je niet wie de contactpersoon van je school is? Stuur een mailtje naar de 

secretaris: secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
 

Naam Emailadres 
Miranda Hagoort m.hagoort@landje.nl 
Colette van Hemmen c.vhemmen@rijckevorselschool.nl 
Chantal Lauwens secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
Corine Sierink csierink@obsdepijler.nl 
Cees Voesenek c.voesenga@upcmaul.com 
Lenneke Bood lenneke.bood@hetnet.nl 
Birte van Elk elkbir@hotmail.com 
David de Glint davidenfenneke@hotmail.com 
Martijn Groenewegen adsl540069@telfort.nl 
Shequita Kalloe shequitakalloe@gmail.com 
Marco van der Sloot sloo0013@planet.nl 
Carolien Vermaas carolien_vermaas@hotmail.com 
Frederique Veldman voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 

 

Vul het mr-mutatieformulier in op de website van BOOR! 
Verder hebben wij het dringende verzoek om ook aan het bestuursbureau van BOOR door te 
geven als er mutaties zijn in jullie samenstelling.  
Op de website van BOOR vind je onder www.boorbestuur.nl/mrformulier een formulier 
waarin je de gegevens van jouw mr kunt invullen en wijzigingen kunt doorgeven. Met de 
contactgegevens kunnen de leden van de medezeggenschapsraden beter geïnformeerd 
worden over het beleid van BOOR en over ontwikkelingen op het gebied van 

medezeggenschap. Ook kan de ambtelijk secretaris van de gmr’s dan deze nieuwsbrief naar 
jullie sturen. 
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