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                       Nieuwsbrief    

  GMR SO/VSO        

 
 

Beste lezer, 

 
In de afgelopen 
maanden zijn er 
tussentijdse 
verkiezingen 
gehouden voor de 
gmr-so/vso.  
 
Voor het eerst 
sinds een lange 
tijd is de gmr nu 
compleet (8 
personeels- en 8 
ouderleden). 
Om elkaar vast in 
een ongedwongen 
sfeer te ontmoeten 
hebben we de 
laatste 
vergadering van 
het schooljaar 
2014-2015 tijdens 
een barbecue bij 
de voorzitter 
gehouden.  
 
De nieuwe leden 
werden welkom 
geheten. 
 
Het was een 
prachtige avond 
en een erg 
gezellige 
vergadering. De 
nieuwe leden 
hebben we wel 
verteld dat dit niet 
bij elke 
vergadering zo 
gaat. 
 
 
 

 
 

Koersdocument 

2015-2019 

(strategisch 

beleidsplan) 

 

 

Dit stuk is al eerder in 

de gmr-so/vso (en 

ook in de andere 

gmr’s) besproken.  

Er zijn diverse 

opmerkingen gemaakt 

en deze zijn alle 

opgenomen in dit 

document. 

 

In het eerste stuk 

worden de ambities 

van BOOR 

aangegeven, dus hoe 

men aan het werk wil 

gaan. Met dit deel 

moet de gmr-so/vso 

instemmen. 

 

Deel 2 gaat meer over 

de concretisering en is 

nog niet volledig.  

 

Hierover wordt advies 

gegeven en dit 

tweede deel zal later 

nog terugkomen. 

Met dit stuk wordt 
instemming gegeven. 

 
 

 
 
De gmr-so/vso ziet er nu als volgt uit: 
 
Personeelsgeleding  
  
Ellen Vintgens                         Willeboer  
Annette van Meijeren              Piloot 
Heleen Wiegand              Passercollege  
Michel Hagenstein              Passercollege  
Marjolijne van den Berg  Openluchtschool  
Keetie Hobbel                         Recon  
Jan van Hulst (vice-voorzitter)SCOOR                          
Eva Vlaming (secretaris)        De Brug 
 
Oudergeleding 
   
Edwin van Tricht (voorzitter)  De  Brug  
Dayanara Medina  Recon  
Anja Mulder   Openluchtschool  
Henkbert Kruizenga            De Brug 
Martin Slooff   Hoge Brug  
Bert Bäcker   Piloot  
Venessa Hernandez  Piloot  
Rita Iwaz-van Warmond Archipel  
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Mededelingen  

 
 
 
SCOOR/BOOR Expertise nu één organisatie 
Omdat de plannen al in een vergevorderd  
stadium zijn, heeft het CvB besloten dat  
dat SCOOR en BOOR Expertise  
een ambulante dienst gaan vormen onder BOOR.  
De naam SCOOR blijft en BOOR expertise 
verdwijnt. De medewerkers van BOOR expertise 
worden opgenomen in SCOOR. 
Dit alles is voorgelegd aan de mr van SCOOR. 
 
Koersdocument 2015-2019  
Dit strategische beleidsplan is al eerder in de 
GMR so/vso (en ook in de andere gmr’s) bespro- 
ken. Er zijn diverse opmerkingen gemaakt 
en deze zijn alle opgenomen in het document. 
In het eerste gedeelte worden de ambities van 
BOOR aangegeven, dus hoe men aan het werk 
wil gaan.Met dit deel stemt de gmr-so/vso in. 
Deel 2 gaat meer over de concretisering  
en is nog niet volledig.  
Hierover wordt advies gegeven en dit deel zal 
later nog terugkomen. 
 
Bovenschools directeur SO/VSO 
De sollicitatieprocedure voor een nieuwe 
Bovenschools directeur is in volle gang.  
De bedoeling is dat er voor de zomervakantie 
duidelijkheid komt wie de functie gaat vervullen. 
 
Onderwijsinspectie 
Er is een gesprek geweest met de onderwijs 
inspectie. Hierbij waren de voorzitter en de 
secretaris aanwezig. Er is positief/kritisch 
gereageerd op diverse zaken.  
Een voldoende tot ruim voldoende kan worden 
gegeven voor de ontwikkelingen die BOOR 
op dit moment doormaakt. 
 
 
 

 

 
 
ICT beleid 
Er is een voorlichting over ict geweest. 
Een aantal leden heeft deze bijgewoond. 
De bedoeling is dat op ict-gebied meer 
samengewerkt gaat worden.  
Er moet beleid vanuit BOOR komen omdat het nu 
nogal versnipperd is bij scholen. 
Er wordt per gmr 1 afgevaardigde gezocht voor 
de werkgroep binnen BOOR.  
Eén van onze nieuwe gmr-leden, Bert Bäcker, 
stelt zich hiervoor meteen beschikbaar.  
Beroepsmatig heeft hij met ict te maken. 
 
Kaderbrief 2016 
Er is al eerder positief op de kaderbrief 2016 
gereageerd. Er zijn wel veel opmerkingen op de 
kaderbrief binnen gekomen, daarom was het wel 
nodig – ondanks het positieve advies – een 
nieuwe versie samen te stellen. 
Inhoudelijk zijn er geen veranderingen. 
Vanuit de gmr so/vso wordt een positief advies 
gegeven. 
 
Volgende vergadering 
De gmr-so/vso wenst iedereen een hele fijne 
vakantie en na onze eerste vergadering in 
schooljaar 2015-2016 op dinsdag 15 september 
2015, komt er weer een nieuwe nieuwsbrief. 
 

 

 

 

 

 


