
Nieuwsbrief gmr-po 
 

Het schoolbestuur BOOR heeft 62 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 72e vergadering van de gmr-po op 21 mei 2015 
2. Uitslag tussentijdse verkiezingen personeelsgeleding gmr-po 
3. Enquête Overstap basisschool naar voortgezet onderwijs 
4. Agenda 
5. LinkedIn 
6. Hoe bereik je ons?  

 
 

Korte impressie vergadering 72 
Op donderdag 21 mei vond de 72e vergadering van de gmr-po plaats. Vanuit het bevoegd 
gezag was Huub van Blijswijk aanwezig. Hij werd ondersteund door de Bovenschools 
Directeur Jan van der Meer, bestuursadviseur Paul Kamps, personeelsconsulent Roeja 
Dobbelstein en hoofd financiën Dennis van Zundert. 
Vanuit de gmr hadden we drie afmeldingen: Miranda Hagoort is nog steeds ziek, maar 
verwacht wel binnenkort weer de geledingen te kunnen versterken. Verder waren Chantal 
Lauwens en Birte van Elk verhinderd. 

 
Mededelingen 
 Ontvlechting basisscholen Park16Hoven en Müllerpier  
BOOR heeft twee samenwerkingsscholen met het RVKO, te weten Park16Hoven en 
Müllerpier. Op deze scholen worden leerlingen om en om ingeschreven bij een van de twee 
besturen. Recent is gebleken dat deze samenwerking niet in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen is. Deze scholen moeten nu van de Inspectie ‘ontvlochten’ worden. 
Voor Müllerpier wordt ervoor gekozen deze school over te laten gaan in handen van RVKO, 
mede omdat er in de buurt andere openbare scholen zijn.  
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Voor Park16Hoven is de oplossing ingewikkelder want dit is een groeischool met in de 
toekomst nog een flinke leerlingenaanwas. Er wordt voor gekozen om deze school voorlopig 
op te splitsen en het komende jaar te benutten om te zoeken naar een betere oplossing. 
 

 Ziekteverzuim 
Het terugdringen van het ziekteverzuim gaat nog steeds niet naar wens en komt de volgende 
keer op de agenda. 
 

Jaarverslag 2014 BOOR 
Het jaarverslag was ter kennisname gestuurd aan de gmr-po. Dennis van Zundert gaf een 
heldere presentatie over de belangrijkste ontwikkelingen. De hoofdlijn is dat BOOR langzaam 
uit het financiële dal aan het klimmen is. Ook worden de doelstellingen in het verbeterplan 
gerealiseerd. Dit was de eerste keer dat de nieuwe accountant (KPMG) de jaarrekening heeft 
gecontroleerd. Als gevolg hiervan zijn ook weer nieuwe inzichten naar voren gekomen. 
Kritisch punt van de accountant was het relatief hoge bedrag voor onrechtmatige 
aanbestedingen. Als scholen dezelfde soort spullen bestellen, dan gaat het per school om 
relatief lage bedragen maar bij elkaar opgeteld kan het een aanzienlijk bedrag zijn. Voor 
zulke bedragen moeten de aanbestedingsprocedures worden gehanteerd. 
De gmr-po vindt het jaarverslag weliswaar dik, maar wel zeer lezenswaardig. Door het 
werken met kleine tekstkadertjes, was het ook een levendig document. Ook prijst de gmr-po 
de openheid en transparantie van het stuk. 
 

Arbobeleidsplan 
Het Arbobeleidsplan is wettelijk verplicht, maar BOOR loopt hierin 
achter. Er volgt nu een inhaalslag om deze omissie recht te trekken. 
Dit betekent onder meer dat er risicoinventarisaties moeten worden 
ingevuld en passende maatregelen moeten worden genomen. De rol 
van de preventiemedewerkers wordt groter. Dit betekent dat er 
voldoende uren beschikbaar moeten zijn voor de 
preventiemedewerkers. Ook is het wenselijk dat deze een stevige 
positie heeft omdat hij of zij ook bij de directeur knelpunten moet 
agenderen. 
 

Vervolgtraject risico’s bedrijfsvoering 

Bij de uitbreiding van BOOR Services hebben de drie gmr’s op een aantal onderdelen 
negatief geadviseerd. Het gevolg is dat deze functies ook niet worden ingevuld. Op een later 
moment zal BOOR hier op terugkomen als er mogelijk een betere onderbouwing is. 
 

Koersdocument Strategisch beleidsplan 2015-2019 
De gmr-po heeft al uitgebreid advies gegeven op eerdere versies en er is geen behoefte om 
nu nog dieper in te gaan op het beleidsplan. Het plan is behoorlijk ambitieus en de gmr-po is 
van mening dat het stuk alleen maar dikker zou worden als er nog extra punten worden 
meegegeven. 
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Werving Bovenschools directeur 
Er is met het vertrek van Mac Steenaart een vacature ‘bovenschool directeur’. Corinne 
Sierink zal namens de gmr-po zitting nemen in de Benoeming Advies Commissie (BAC). De 
gmr-po stelde wel de vraag of er niet eerst een evaluatie zou moeten plaatsvinden van het 
bovenschools management als geheel. De evaluatie zal er komen (o.a. het aantal 
bovenschools directeuren dat nodig is), maar dat heeft geen gevolgen voor het starten van 
deze procedure, gezien de grote hoeveelheid werk bij de bovenschools directeuren. 
 

Gesprekkencyclus bovenschools directeur - schooldirecteur 
Voorgesteld wordt om een gesprekscyclus met de (bovenschools) directeuren te voeren van 
twee jaar (het ene jaar functioneringsgesprek en het jaar erop 
beoordelingsgesprek). Voor docenten geldt een cyclus van vier 
jaar. 
Vooral de ouders in de gmr verbaasden zich over deze lange 
termijn, omdat in bedrijfsleven en overheid een cyclus van één 
jaar gebruikelijk is: het jaar start met een jaarplan, halverwege het 
jaar wordt gekeken of men nog op koers is en aan het einde van 
het jaar volgt de beoordeling. 
Huub gaf aan wel voor deze gedachte te voelen, maar constateert 
dat de tijd er nog niet rijp voor is. Daarom is voorgesteld ten 
minste te benoemen dat op termijn een jaarlijkse cyclus wordt 
nagestreefd. 
 
 

Uitslag verkiezing personeelsgeleding 
De tussentijdse verkiezing voor de personeelsgeleding voor de gmr-po is afgerond. We 
hadden drie vacante plaatsen waarvoor zich twee kandidaten hebben gemeld. Bij deze zijn 
de personeelsleden, beiden dames, dus benoemd. Wij feliciteren hen van harte met hun 
verkiezing en hebben in deze vergadering al kennis mogen maken met hun waardevolle 
inbreng. 
 
Hierbij stellen zij zich voor: 
 

Karin de Koning 
Ik werk ruim 6 jaar op OBS Passe-Partout voornamelijk als 
leerkracht in de groepen 1/2. Sinds dit schooljaar ben ik 
coördinator van deze 'bouw'.  
In juli 2014 heb ik een HBO-master afgerond op de 
Hogeschool Rotterdam, Urban Education genaamd. Deze 
master richtte zich op het schrijven en doen van onderzoek, 
en visie en beleid rondom opvoeden en opgroeien in een 
grote stad als Rotterdam.  
Ik denk dat ik met de hierboven beschreven ’bagage’ een 
bijdrage kan leveren aan de gmr-po van BOOR. Ook omdat ik 
enkele jaren lid ben geweest van de mr (als 
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secretaris). Tegelijkertijd hoop ik als gmr-lid een bredere blik te krijgen rondom het reilen en 
zeilen van een grote organisatie als BOOR. 
De afgelopen periode was ik al min of meer actief voor de gmr en woonde ik de 
vergaderingen bij, voor zover mogelijk. 

  

Denise Monteiro 
Ik ben Denise Monteiro en ik ben 32 jaar. Ik ben verbonden aan 
obs Duo 2002. 
Ik heb bijna 13 jaar onderwijservaring en ben nu al een aantal 
jaren groep 7 leerkracht op locatie de Starrenburg. In de periode 
daarvoor stond ik onder andere voor groep 3 en 4. In het verleden 
ben ik ook werkzaam geweest in het speciaal onderwijs (ZMOK). 
Verder heb ik zo'n 8 jaar ervaring als mr-lid en ben 4 jaar MT lid en 
bouwcoördinator geweest. 
Ik heb dus ook ervaring met het meebepalen, uitvoeren en 
bewaken van beleid. 

Ik heb gehoor gegeven aan de oproep om de gmr op volle sterkte te krijgen. 
Het feit dat er een nieuw algemeen bestuur en CvB is, die BOOR op een echt goede koers 
willen krijgen en medezeggenschap serieus nemen, zorgt ervoor dat ik graag een 
constructieve bijdrage zou willen leveren in de gmr en dat ook als een nieuwe uitdaging zie. 
  
 

Enquête overstap PO naar VO 
Van ‘Ouders010’ ontvingen we het volgende verzoek:  
Ouders010 heeft een enquête voor ouders opgesteld met betrekking tot de Rotterdamse 
Plaatsingswijzer. Ouders010 wil graag weten hoe ouders de overstap van hun kind van 
basisschool naar middelbare school nu ervaren.  
Ons is gevraagd of we een rol kunnen spelen in het verspreiden van deze enquête onder de 
ouders van leerlingen van groep 8. In eerste instantie denkt Ouders010 aan digitale 
verspreiding, om zoveel mogelijk ouders te bereiken. Ouders010 realiseert zich ook heel 
goed dat sommige ouders beter bereikbaar zijn als we een groepsgesprek voeren of 
eventueel de enquête in een persoonlijk gesprek afnemen, alleen is dit heel beperkt 
mogelijk. 

De uitkomsten van de enquête worden door Ouders010 besproken 
met de gemeente en de schoolbesturen. De enquête bestaat uit 15 
vragen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.  U kunt deze 
enquête t/m 12 juni 2015 invullen.  
Als u deze link aanklikt komt u vanzelf bij de enquête: 
http://goo.gl/forms/nDnBnen8oR  

 
 

Agenda  

 

Volgende vergadering  

http://goo.gl/forms/nDnBnen8oR


[5/6] 
 

Op donderdag 25 juni is de laatste reguliere vergadering van dit schooljaar. Het vooroverleg 
voor deze vergadering is rond donderdag 11 mei. Heb je dus agendapunten voor de gmr-po, 
lever deze dan voor de 11e aan bij de voorzitter: voorzittergmrpo@stichtingboor.nl of 
secretaris: secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
 
In ieder geval komen op de agenda: 

 Ziekteverzuim 

 De positie van MR’s op de verschillende scholen. 

 Passend Onderwijs 
 

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

 25 juni 
 
Geïnteresseerden kunnen deze vergadering 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 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, 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. 
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 

mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
mailto:w.feijer@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
https://www.linkedin.com/manageGroupMembers?dispParts=&gid=4867357&memberLevel=PENDING&trk=my_groups-tile-flipmgmt
https://www.linkedin.com/manageGroupMembers?dispParts=&gid=4867357&memberLevel=PENDING&trk=my_groups-tile-flipmgmt
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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  

mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
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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 (Personeel) m.hagoort@landje.nl 
Colette van Hemmen (Personeel) c.vhemmen@rijckevorselschool.nl 
Chantal Lauwens (Personeel) secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
Denise Monteiro (Personeel) denise_monteiro@hotmail.com 
Karin de Koning (Personeel) karin.dekoning@obspassepartout.nl 
Corine Sierink (Personeel) csierink@obsdepijler.nl 
Cees Voesenek (Personeel) c.voesenga@upcmaul.com 
Lenneke Bood (Ouder) lenneke.bood@hetnet.nl 
Birte van Elk (Ouder) elkbir@hotmail.com 
David de Glint (Ouder) davidenfenneke@hotmail.com 
Martijn Groenewegen (Ouder) adsl540069@telfort.nl 
Shequita Kalloe (Ouder) shequitakalloe@gmail.com 
Marco van der Sloot (Ouder) sloo0013@planet.nl 
Carolien Vermaas (Ouder) carolien_vermaas@hotmail.com 
Frederique Veldman (Ouder) 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. 

 
 

mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
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mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
http://www.boorbestuur.nl/mrformulier

