
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 73e vergadering van de gmr-po op 25 juni 2015 
2. Afscheid voorzitter Frederique Veldman 
3. Nieuw lid Sanne Elenbaas stelt zich voor 
4. Agenda 
5. LinkedIn 
6. Hoe bereik je ons?  

 
 

Korte impressie vergadering 73 
Op donderdag 25 juni vond de 73e vergadering van de gmr-po plaats. Vanuit het bevoegd 
gezag was Huub van Blijswijk aanwezig. Hij werd ondersteund door de Bovenschools 
Directeuren Annemiek Dijkhuizen en Jan van der Meer, bestuursadviseur Paul Kamps, hoofd 
p&o Dick de Klepper en concerncontroller/hoofd financiën Dennis van Zundert. 
Vanuit de gmr hadden we één afmelding: Miranda Hagoort is nog steeds ziek, maar 
verwacht in het nieuwe schooljaar weer aan te kunnen sluiten. Een bijzonder welkom was er 
voor Sanne Weshagen die met ingang van het nieuwe schooljaar de plaats van Frederique 
Veldman zal innemen. 

 
Mededelingen 
 Bezoek rijksinspectie 
BOOR staat onder verscherpt toezicht van de Rijksinspectie voor 
het Onderwijs als het gaat om het bestuurlijk handelen. Dat 
betekent dat er jaarlijks (dit jaar voor de derde keer op rij) een 
uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar het bestuurlijk handelen 
van BOOR. Onderwerpen waarop specifiek gelet worden zijn: de 
kwaliteit van de scholen en de sturing daarop, de financiële 
situatie en de rol van de medezeggenschap. In dat kader zijn ook 
de secretarissen en voorzitters van de drie gmr’s gehoord. 
Naar aanleiding van deze gesprekken wordt een advies aan de Rijksinspecteur uitgebracht 
over de vraag of het verscherpte toezicht gehandhaafd moet blijven. 
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 Leren Loont  
De scholen zijn druk bezig met het opstellen van de plannen in het kader van Leren Loont. 
Dat vraagt veel van de scholen, vooral omdat de gemeente zo laat de beschikkingen aan de 
scholen heeft verstrekt. 
 

 Begrotingen scholen te laat voor de mr’s 
Dit jaar zijn er problemen met de tijdigheid van de 
begroting op schoolniveau. De voornaamste reden 
hiervoor is dat de gemeente erg laat de 
beschikkingen per school heeft afgegeven. Hierdoor 
moesten de begrotingen op het laatste moment 
nog worden aangepast. Bij de meeste scholen heeft 
Leren Loont geen grote gevolgen gehad, maar er is 
wel een aantal scholen waar dit meer ingrijpend 
voor is geweest. 
De scholen waar de gevolgen groot waren, hebben 

daarom vaak niet meer goed kunnen overleggen met hun mr´s. Dit heeft tot grote onrust 
geleid bij de mr´s en het was zelfs even het trending topic op de besloten LinkedIn-pagina 
van de gmr. 
BOOR erkent dat de communicatie rond de begroting veel beter had gekund. Er was 
weliswaar sprake van een overmachtsituatie, maar daarover had meer proactief over 
gecommuniceerd kunnen worden. Inmiddels is er een mailing de deur uitgedaan naar de 
directeuren van de scholen, die daarmee hun mr kunnen informeren. BOOR evalueert ook 
de gang van zaken om in de toekomst dit soort uitglijders te voorkomen. 
 

 Evaluatie Bovenschools Management 
Bij de invoering van BOOR 2.0 heeft de gmr gevraagd om na een jaar te evalueren. Met 
name is de gmr benieuwd naar het uitbreiden van het bovenschools management van vier 
naar zeven functionarissen en het functioneren van dit gremium. De evaluatie zal door 
middel van een enquête worden uitgevoerd door BOOR Services. Naast directeuren van 
scholen zal ook een aantal leden van de gmr zich over de vragen buigen. 
 

 Aankondiging alcohol- en drugsbeleid 
BOOR is voornemens een alcohol- en drugsbeleid in te voeren voor het personeel. Een stuk 
hierover zal na de vakantie worden aangeboden aan de gmr’s. De personeelsgeleding van de 
gmr zal zich hier op voorbereiden. 
 

 Beantwoording vragen over huisvesting 
De gmr heeft veel vragen gesteld over het huisvestingsbeleid. Deze vragen zijn uitgebreid 
beantwoord door de afdeling Huisvesting. De werkgroep Huisvesting van de gmr zal zich 
buigen over de antwoorden. 
 

 Korte reflectie infoavond gmr’s over ICT 
Er is een avond geweest over ICT bij BOOR. Duidelijk is dat de ambities hoog zijn en de 
middelen vaak beperkt. Er zal een vervolg op komen en de nieuw gevormde werkgroep ICT 
zal dit monitoren. 
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Kaderbrief 2016-2017 

De gmr-po is al eerder akkoord gegaan met de kaderbrief 2016. De andere gmr’s hebben 
hun instemming nog niet verleend, maar verschillende vragen gesteld. Naar aanleiding van 
deze vragen en die van andere gremia is de kaderbrief op onderdelen gewijzigd. De 
kaderbrief ligt daarom nogmaals voor ter instemming. 
De gmr-po constateert dat het verstandig zou zijn als de drie gmr’s veel intensiever 
gezamenlijk zouden optrekken bij dit soort stukken. De materie is goeddeels hetzelfde voor 
de drie gmr’s (op onderdelen kunnen er specifieke punten zijn die slechts voor een of twee 
gmr’s gelden). Bij de adviesaanvraag over de uitbreiding van BOOR Services hebben de drie 
gmr’s goed samengewerkt en graag zou de gmr-po dit ook in de toekomst vaker willen zien 
voor dit soort onderwerpen. Nu zou het immers zo kunnen zijn dat door de aanpassingen op 
verzoek van de twee andere gmr’s, de kaderbrief dusdanig van karakter verandert dat dit 
niet meer akkoord is voor de gmr-po. 
Overigens, dat laatste is niet het geval: de gmr-po handhaaft de instemming die het eerder 
verleend heeft. 
 

Arbobeleidsplan 
In het advies dat was opgesteld over het Arbobeleidsplan waren de nodige vragen 
neergelegd door de gmr-po. Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord en de gmr-po heeft 
geen aanvullende vragen en/of opmerkingen. 
 

Convenant Vervangingsfonds 
BOOR is een aantal jaar geleden uit het Vervangingsfonds gestapt omdat de premie niet 
opwoog tegen de baten. BOOR is dus verantwoordelijk om zelf de vervanging te regelen. De 
verwachting was dat dit ook effect zou hebben op duur en frequentie van ziekteverzuim: de 
directeur en zijn team heeft er immers direct belang bij dat er niet te veel absentie is op de 
school. Helaas leren de cijfers dat het verzuim bij BOOR ongekend hoog is. In het primair 
onderwijs is het verzuimpercentage al drie jaar op rij 8,8 tegen landelijk 6,5 (in 2013). Een 
dergelijk percentage is ongewenst in velerlei opzicht: de continuïteit van het leerproces staat 
onder druk, de belasting van het team is groot en het kost 
gigantisch veel geld. Als BOOR het verzuimcijfer met 1% naar 
beneden zou kunnen bijstellen, dan scheelt dit € 1 miljoen op 
jaarbasis! BOOR gaat daarom steviger inzetten op het terugdringen 
van het verzuim, met onder andere verplichte cursussen voor de 
schooldirecties. 
De gmr-po maakt zich ernstig zorgen over deze hoge verzuimcijfers 
en onderschrijft een stevige aanpak binnen het verzuimbeleid. 
Duidelijk is dat dit onderwerp nog vaak op de agenda van de gmr-
po zal komen, 
 

Cito-uitslagen en kwaliteit scholen 
De aanpak van de kwaliteit in het onderwijs gaat zijn vruchten afwerpen: het aantal risicoscholen is 
aan het afnemen. De jongste cijfers zijn nog niet officieel vastgesteld door de Inspectie, maar laten 
een positieve kentering zien. Des te schrijnender is het daarom om te constateren dat één school 
juist een neerwaardse spiraal heeft ingezet van zwak naar zeer zwak. In de vergadering is door Huub 
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van Blijswijk duidelijk uitgesproken dat hij dit volstrekt onacceptabel vindt. Een constatering waar de 
gmr-po het volmondig mee eens is. 
De gmr-po is positief over de ingeslagen weg met het kwaliteitsbeleid en onderschrijft een 
voortzetting. Wel is aandacht gevraagd voor de positie van goede of excellente scholen en docenten. 
Zij dreigen uit beeld te raken nu de focus zo sterk ligt op de zwak presterende scholen. Dit wordt 
onderkend en volgend jaar komt hier ook meer aandacht voor.  
 

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. 
 

Functioneren van de mr’s 
De gmr heeft een eigen notitie ingebracht over het functioneren van mr’s op scholen. 
Geconstateerd wordt dat op lang niet alle scholen een (actieve) mr aanwezig is. Ook is er 
groot verschil tussen de wijze waarop directeuren omgaan met de mr’s. De ene directeur 
neemt de mr zeer serieus en de ander probeert deze zoveel mogelijk buiten besluitvorming 
te houden. 
Ook zijn de mr’s slecht te vinden. Lang niet alle scholen zetten de mr, en hoe haar te vinden, 
op de website. Door leden van de gmr is diverse malen actie ondernomen om gegevens te 
achterhalen en dat gaat in een groot aantal gevallen zeer moeizaam. Een centraal bestand 
met de gegevens van de mr’s zou daarom zeer wenselijk zijn. 
BOOR onderkent dit probleem: al twee jaar geleden is er ingezet op de medezeggenschap 
met het Deltaplan Medezeggenschap. Er zijn cursussen aangeboden aan leden van de mr’s 
en die zijn ook goed bezocht. De directies zijn echter niet getraind en naar nu blijkt, is dat 
zeker een gemis. Er zal dus meer ingezet gaan worden op houding en gedrag van directies. 
De bovenschools directeuren spelen hierin een belangrijke positie. Een van de maatregelen 
die eenvoudig te nemen is, is dat schoolbegrotingen en jaarplannen niet worden 
geaccepteerd door de bovenschools manager als er geen advies of instemming van de mr 
overlegd kan worden. 
 

Rondvraag 
In de rondvraag is aandacht gevraagd voor de positie van het zogenaamde ‘traditionele 
vernieuwingsonderwijs’ (Jenaplan, Montessori, Dalton enzovoorts) bij BOOR. Vanuit deze 
scholen bestaat behoefte aan een platform. De wenselijkheid en mogelijkheid hiervan zal in 
het nieuwe jaar als onderwerp terugkomen. 
 

  



[5/9] 
 

Afscheid van de voorzitter 
Op 25 juni 2015 zwaaide voorzitter Frederique Veldman af als lid van de gmr-po. Zij zal 
worden opgevolgd door Lenneke Bood. Hierbij enige noties van Frederique over 
medezeggenschap en BOOR die ze graag met jullie deelt. 
 

Medezeggenschap is een bijzondere verantwoordelijkheid 
Mijn zoon verlaat over twee weken het basisonderwijs om naar het voortgezet onderwijs te 
gaan. Dat betekent dat ik mijn plaats in de gmr-po moet opgeven. En dat doe ik wel met pijn 
in het hart, want de gmr-po en BOOR is me heel erg dierbaar geworden. 
 
Vier jaar geleden meldde ik me aan als lid omdat ik me graag weer wat meer met 
onderwijszaken wilde bemoeien. Het was niet langer meer onderdeel van mijn werk en ik 
miste dit prachtige beleidsterrein. Tot mijn niet geringe verbazing ging het echter vooral 
over geld in die eerste periode. Bij de eerste vergadering die we hadden als gmr-po werd er 
melding gemaakt van de bouwfraude met alle financiële ellende van dien. Maar ook 
organisatorisch stond ik regelmatig met mijn oren te klapperen: dat zo’n grote organisatie zo 
slecht geleid kon worden. 
Mijn motivatie om lid te zijn van de gmr-po werd daarom 
bijgesteld: ik wilde mijn bijdrage leveren aan het aan de 
kaak stellen van de misstanden. Misstanden waren er 
genoeg, maar er was bij het College van Bestuur (CvB) of 
Algemeen Bestuur (AB) niet altijd een luisterend oor voor 
onze opmerkingen hierover. Dat was een ronduit 
frustrerende periode en in die tijd zijn ook gmr-leden uit 
pure wanhoop opgestapt.  
Gelukkig kwam er een nieuwe bron om mijn motivatie uit 
te halen: begin 2013 trad een nieuw AB en CvB aan. Ik was 
betrokken bij de werving van dat nieuwe AB en ik kijk nog 
steeds met trots terug op de groep mensen die toen is 
aangetrokken. Het nieuwe AB en CvB zijn gaan bouwen 
aan de organisatie en vroeg de gmr’s nadrukkelijk om met 
hen mee te doen. En dat was pas echt motiverend. Het is mooi om te zien welke stappen in 
krap 2,5 jaar gezet zijn. Er moet nog ontzettend veel gebeuren, maar ik ben vol vertrouwen 
dat de weg omhoog is gegaan. 
 
Huub van Blijswijk, voorzitter van het CvB, zegt regelmatig ‘medezeggenschap is een feestje’. 
Ik wil daaraan toevoegen: ‘en een bijzondere verantwoordelijkheid’. Goede 
medezeggenschap houdt in dat je echt mag meepraten, dat je serieus wordt genomen. Maar 
dat stelt ook eisen aan de kwaliteit van jouw bijdrage. Niets is eenvoudiger dan van de zijlijn 
te roeptoeteren dat het niet goed gaat en dat ‘hullie’ er maar wat aan moeten doen. 
Volwassen medezeggenschap betekent dat je in constructief overleg zoekt naar de beste 
oplossingen en zelf ook alternatieven aandraagt. Volwassen medezeggenschap betekent dat 
je volop elkaars positie begrijpt en respecteert. Ik durf te zeggen dat de gmr-po en het CvB 
op een volwassen manier de medezeggenschap vorm geven op dit moment. 
Helaas hebben we in de laatste vergadering van dit jaar besproken dat op lang niet alle 
scholen deze manier van medezeggenschap vorm krijgt. Dat is een treurige conclusie. 
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Gelijktijdig is het een opdracht aan degenen die zich betrokken voelen bij hun school: ga niet 
aan de kant staan, maar doe mee. Dingen veranderen niet doordat je je van het vraagstuk 
terugtrekt. 
Bij volwassen medezeggenschap hoort ook dat je de vraagstukken neerlegt op de plaats 
waar het thuis hoort: dus als je er met je directeur niet uitkomt, dan schaal je op naar de 
bovenschools directeur en de gmr. Pressie van buiten organiseren (door de pers of de 
politiek in te schakelen) kan effectief lijken. In de praktijk zie je echter dat het een uitgelezen 
methode is om jezelf als serieuze gesprekspartner buiten beeld te plaatsen omdat er een 
compleet nieuw krachtenveld ontstaat. 
 
Ik heb de afgelopen periode ondervonden dat er een andere wind waait bij BOOR: er wordt 
oprecht geluisterd. Helaas worden er nog regelmatig fouten gemaakt, zoals ook in deze 
nieuwsbrief te lezen is. Dat is aan de ene kant onverteerbaar, maar wel heel begrijpelijk als 
je ziet waar BOOR vandaan komt. Maar wat er echt verandert is bij BOOR, is dat erkend 
wordt als iets niet goed gelopen is. In plaats dat het de medewerkers van BOOR overkomt, 
zoeken ze de reflectie naar hun eigen aandeel. En alleen op die manier kan er wat 
veranderen. 
Ik wens voor de komende tijd vooral dat BOOR van ons allemaal is. Als je bij een BOOR-
school werkt, of je kind geniet er onderwijs, dan hoor je bij BOOR. BOOR is niet een vreemde 
entiteit buiten jouw school om: je bent er onderdeel van. En als je ergens onderdeel van 
bent, dan kan je maar beter zorgen dat je stem gehoord wordt! Mijn ervaring is dat er dan 
ook geluisterd wordt. 
 
Het ga jullie nog beter dan het nu gaat. 
 
Groet van Frederique Veldman 
 

Nieuw lid Sanne Elenbaas 
De plaats van Frederique Veldman zal worden ingenomen door Sanne Elenbaas. Hierbij stelt zij zich 
voor. 

Ik ben Sanne Elenbaas, moeder van Sien (5 jaar) en Nout (3 jaar) 
en Luit (0,5 jaar). Sien is in april 2014 begonnen op de tweetalige 
opleiding van de Blijberg, waar ze elke dag met veel enthousiasme 
naar toe gaat. Op het moment dat Sien naar school ging heb ik 
besloten mij volledig te storten op ons klushuis en ons gezin. Tot 
die tijd heb ik bij een energieleverancier gewerkt welke 
gespecialiseerd was op het gebied van energiebesparing en 
verduurzaming van het onderwijs. Hiervoor heb ik het hele land 
doorgereisd en heb met veel stichtingen, schooldirecteuren en 
gemeenten gekeken hoe het mogelijk is om zonder extra kosten 

behalve energie te besparen ook de kinderen duurzaamheid bij te brengen. Graag zou ik met 
mijn kennis hieromtrent Stichting BOOR willen adviseren en helpen de juiste keuzes te 
maken in de overvloed van mogelijkheden op dit gebied. 
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Agenda  

 
Kick-off nieuwe schooljaar 
Het nieuwe schooljaar start met een kick-off op 1 september in De Piloot. De bijeenkomst 
is bedoeld voor: 

 Alle directieleden, waaronder bovenschoolse directeuren, rectoren, schooldirecteuren, 
adjunct-directeuren, locatieleiders enzovoorts 

 Medewerkers servicebureau 

 Bestuursleden 

 Leden gemeenschappelijke medezeggenschapsraden 

 Kritische vrienden van BOOR 
 

Vergaderschema gmr-po schooljaar 2015-2016 
De gmr-po vergadert in het nieuwe schooljaar op de volgende 
data: 

 Donderdag 17 september 

 Donderdag 15 oktober (begrotingsbehandeling) 

 Donderdag 29 oktober 

 Donderdag 3 december 

 Donderdag 21 januari 

 Donderdag 10 maart 

 Donderdag 7 april 

 Donderdag 12 mei 

 Donderdag 23 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. 
 

 

  

mailto:w.feijer@stichtingboor.nl
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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. 
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 (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) voorzittergmrpo@stichtingboor.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 
Sanne Elenbaas (Ouder) sannewesenhagen@hotmail.com 

 

 

  

https://www.linkedin.com/manageGroupMembers?dispParts=&gid=4867357&memberLevel=PENDING&trk=my_groups-tile-flipmgmt
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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. 

 
 

http://www.boorbestuur.nl/mrformulier

