
Terugblik vergadering 
van 15 oktober 2015 
 
Op donderdag 15 oktober 
2015 stond er een extra 
vergadering op de planning in 
verband met het jaarplan en 
de begroting 2016.  
 
Jaarplan en begroting 
In tegenstelling tot de 
afgelopen jaren was het 
voorliggende concept reeds 
in september klaar. Hierdoor 
was er al ruimte geweest 
voor een 
informatiemiddag/avond en 
voor een schriftelijk 
vragenrondje.  
 
Uit het jaarplan en de 
begroting spreekt een grote 
ambitie voor de toekomst De 
gmr-po herkent de 
vertaalslag van het 
koersdocument naar het 
jaarplan 2016. De gmr vraagt 
aandacht voor het vertalen 
van de ambities in zo 
concreet en meetbaar 
mogelijke doelen/resultaten. 
 
Begroting en jaarplanning 
2015-2016 gmr-po 
De gmr heeft voor dit 
schooljaar een begroting en 
een jaarplanning. Deze zullen 
in de volgende vergadering 
met het bevoegd gezag ter  
vaststelling worden 
voorgelegd. Naast de  

planning benoemt de gmr het 
contact met de mr’s als 
speerpunt voor 2015-2016. 
 

Terugblik vergadering 
van 29 oktober 2015 
 
Mogelijke sluiting De 
Boomgaard 
Vanuit de mr van De Plevier 
heeft de gmr-po kritische 
geluiden opgevangen over 
een eventuele sluiting van de 
locatie De Boomgaard. Jan 
van der Meer licht toe dat de 
gesprekken hierover op 
initiatief van de school (en 
dus niet van het bestuur) zijn 
gestart. Belangrijk hierin is 
dat het protocol dat hier vorig 
jaar over is afgesproken 
wordt gevolgd. In dit kader 
wordt dit onderwerp begin 
2016 nogmaals geagendeerd.  
 
Jaarplanning 2015-2016 
De gmr en de ambtelijk 
secretaris zijn in 
samenspraak gekomen tot 
een jaarplanning waarin de te 
bespreken onderwerpen over 
het jaar worden verdeeld. De 

planning is een levend 
document dat elke 
vergadering aan de stukken 
wordt toegevoegd.  
 
Sinterklaas 
De gmr-po is geïnformeerd 
over het door BOOR 
opgestelde standpunt ten 
aanzien van de jaarlijkse 
sinterklaasviering.  
 
Uitgangspunt: Sinterklaas is 
een feest voor iedereen. Aan 
scholen zijn suggesties 
gedaan op welke wijze ze hier 
invulling aan kunnen geven. 
 
De gmr is positief over het 
kader en de vrijheid die het 
scholen laat hier verder hun 
eigen invulling aan te geven.   
 
Vluchtelingenopvang in 
Rotterdam Beverwaard 
Door  BOOR wordt gemeld 
dat zij samen met andere 
schoolbesturen nadenkt over 
de vormgeving van het 
onderwijs van de 
vluchtelingen die naar 
verwachting in januari 2016 

Nieuwsbrief gmr-po  
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs stichting BOOR  

 

schooljaar  
2015-2016 
november – nr. 1 

In deze uitgave: 
 Terugblik vergadering van 15 oktober 2015 
 Terugblik vergadering van 29 oktober 2015 
 Afscheid en een nieuwe start 
 Kick-off nieuw schooljaar 
 Vragen aan de mr’s 
 Agenda volgende vergadering 

 



 
 

 

2 

 
 

in de Beverwaard zullen 
komen wonen.  
Standpunt: “BOOR draagt bij 
aan een veilige toekomst voor 
kinderen”. 
 
Managementletter en 
verbeterplan bedrijfsvoering 
Piet Evertse presenteert het 
verbeterplan Bedrijfsvoering 
dat is gestart om de ruim 300 
(!) aanbevelingen uit onder 
andere de managementletter 
van de accountant te 
realiseren in 2015-2016.  
 
De gmr waardeert het inzicht. 
Gezien het grote aantal 
aanbevelingen/ actiepunten 
vraagt de gmr-po het bestuur 
de belangrijkste prioriteiten 
en risico’s te benoemen. Het 
bestuur komt hier voor de 
agenda van december/ 
januari op terug.  
 
In/uitbesteding 
administratieve diensten 
In vervolg op de vergadering 
van 17 september 2015 en 
het kritische advies van de 
gmr-po over het 
voorgenomen besluit voor 
in/uitbesteding van de 
administratieve diensten 
presenteert het bestuur de 
risicoanalyse die door de 
stuurgroep is uitgevoerd. Op 
24 november worden de 
resultaten en vervolgstappen 
gepubliceerd aan de 3 gmr’s.  
 

Afscheid en een nieuwe 
start 
De gmr-po heeft 
dinsdagavond 1 september 
officieel afscheid genomen 
van zijn voorzitter 
(Frederique Veldman). 
Frederique is bedankt voor al 

haar inspanningen gedurende 
de roerige periode waar  
BOOR en de gmr-po doorheen 
zijn gegaan. Onder haar 
voorzitterschap hebben de 
gmr-po en het College van 
Bestuur elkaar steeds beter 
gevonden en heeft de gmr-po 
invulling kunnen geven aan 
haar rol als kritische, maar 
volwaardige gesprekspartner. 
 
Lenneke Bood neemt het 
stokje van Frederique over. 
Zij is bereikbaar onder 
hetzelfde e-mailadres: 
voorzittergmrpo@stichtingbo
or.nl 
 
Op 1 september is Miranda 
Hagoort weer gestart in  
de personeelsgeleding van de 
gmr-po. De leden van de gmr 
zijn blij dat zij er weer is.   
 

Kick-off nieuw 
schooljaar 
Op 1 september vond de  
kick-off plaats van het nieuwe 
schooljaar voor alle BOOR-
scholen in de Piloot (mooie 
so-school in Ommoord). 
Zowel Huub van Blijswijk, 
Paul Zevenbergen (algemeen 
bestuur) als wethouder Hugo 
de Jonge benadrukten de 
opgaande lijn binnen BOOR.  
 
Daarna een inspirerende 
lezing van Gert Biesta over de 
vraag waar het onderwijs 
voor moet staan. Goed 
onderwijs gaat niet over 
leren, maar over onderwijzen. 
Biesta deed een dringende 
oproep de balans te 
herstellen tussen de 
verschillende domeinen 
binnen het onderwijs; het 
behalen van kwalificaties, de 

socialisatie en de 
persoonlijke omwikkeling. 
Kortom: genoeg inspiratie om 
het thema onderwijskwaliteit 
op de agenda te houden voor 
het komende jaar. 

 

 
 

Ook een vergadering 
bijwonen? 

Vergaderschema 
3 december 2015  
21 januari 2016 
10 maart 2016 
7 april 2016 
12 mei 2016 
23 juni 2016 

Agenda 
18:15 – 18:30  

inloop en broodje 
18:30 – 19:30  

intern overleg 
19:30 – 21:30  

overleg met bevoegd 
gezag (CvB) 

Aanmelden 
De vergaderingen van de 
gmr-po zijn openbaar, 
maar het is fijn als je je 
van te voren aanmeldt bij 
de ambtelijk secretaris: 
w.feijer@stichtingboor.nl.
   
Leden van de mr’s zijn al 
welkom vanaf 18:30 uur. 
Laat weten als je ook een 
broodje mee wilt eten.  

Locatie 
Kantoor Stichting BOOR  
Pakhuis Maaspoort  
Prins Hendrikkade 14  
3071 KB Rotterdam  
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Vragen aan de mr’s 
De lijst waarop de 
contactpersonen voor de mr’s 
gemeld staan is  
geactualiseerd met het oog op 
de nieuwe leden. 
 
De leden van de GMR hebben 
afgesproken dat zij de mr’s 

waarvoor zij contactpersoon 
zijn binnenkort zullen 
benaderen over twee 
onderwerpen: 
 
Invoering cao 
a) Welke afspraken zijn er 

gemaakt over de 
invoering van het basis-

model/ overlegmodel? 
b) Hoe is hierover gesproken 

binnen en met de mr? 
 
Invoering passend onderwijs 
a) Op welke wijze heeft de 

invoering van “passend 
onderwijs” vorm 
gekregen binnen de 
school? 

b) Hoe is hierover gesproken 
binnen en met de mr? 

 
De gmr vraagt mr’s hiervoor 
hun gegevens te updaten met 
het formulier 
medezeggenschapsraad op de 
website van de BOOR.  
  
De resultaten van deze 
uitvraag worden voor de 
vergadering van januari 
geagendeerd.  
 

Agenda volgende 
vergadering 
Voor donderdag 3 december 
staan in ieder geval de 
volgende onderwerpen op de 
agenda: 
 afdeling huisvesting; 
 8-maandsrapportage; 
 meerjarig 

bestuursformatieplan. 

Afhankelijk van de voortgang  
worden mogelijk ook de 
volgende punten 
geagendeerd: 
 vervolg in- outsourcen 

adm. diensten; 
 verbeterplan 

bedrijfsvoering. 
 
 

Contact? 

De gmr-po is de gesprekspartner van het College van 
Bestuur binnen  BOOR voor bovenschoolse zaken. De  mr’s 
op de 62 basisscholen binnen de BOOR spreken met hun 
directeur over de schoolspecifieke zaken. gmr en mr 
werken in elkaars verlengde en de leden van de MR zijn een 
belangrijke gesprekspartner voor de leden van de gme.  
 
Contactpersonen gmr 
Om het contact tussen de 62 mr’s en de gmr te bevorderen 
heeft iedere MR zijn eigen contactpersoon binnen de MR 
(zie hieronder). Heb je vragen/opmerkingen etc. bel of mail 
je contactpersoon dan. Weet je niet wie de contactpersoon 
van je school is? Stuur een mailtje naar de secretaris: 
secretarisgmrpo@stichtingboor.nl.  
 
Birte van Elk elkbir@hotmail.com 
Miranda Hagoort  m.hagoort@landje.nl  
Carolien Vermaas carolien_vermaas@hotmail.com 
Cees Voesenek c.voesenga@upcmaul.com  
Chantal Lauwens secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
Colette van Hemmen c.vhemmen@rijckevorselschool.nl  
Corine Sierink csierink@obsdepijler.nl  
David de Glint davidenfenneke@hotmail.com  
Denise Monteiro denise_monteiro@hotmail.com 
Karin de Koning karin.dekoning@obspasspartout.nl 
Marco van der Sloot sloo0013@planet.nl  
Lenneke Bood voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 
Martijn Groenewegen adsl540069@telfort.nl  
Shequita Kalloe shequitakalloe@gmail.com  
  
LinkedIn 
Naast een individuele contactpersoon hebben leden van 
een mr of gmr op de besloten LinkedIn-groep de 
gelegenheid met elkaar in discussie te gaan over de 
verschillende voorliggende thema’s. Je kunt via LinkedIn 
een verzoek doen om lid te worden door hier te klikken.  

http://www.boorbestuur.nl/default.asp?page=-Formulier_medezeggenschapsraad&pid=283
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