
Nieuwsbrief GMR-PO 
 

Het schoolbestuur BOOR heeft 62 scholen voor regulier basisonderwijs 
en 6 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 68e vergadering van de GMR-PO op 11 december 2014 
2. Verkiezingen voor de personeelsgeleding 
3. Agenda 
4. LinkedIn 
5. Hoe bereik je ons?  

 
 

Korte impressie vergadering 68  

Op donderdag 11 december vond de 68e vergadering van de GMR-PO plaats. Tot onze grote 
vreugde was onze ambtelijk secretaris, Willy Feijer weer aanwezig. Willy is nog niet 100% 
hersteld, maar kan een groot deel van zijn werk weer doen. 
Vanuit het bevoegd gezag was Huub van Blijswijk aanwezig, tezamen met bovenschools 
directeur Jan van der Meer en controller Gijs van Ballengooijen. Ook mochten we twee 
bijzondere gasten verwelkomen: Miriam Scha en Farid Azarkan van het Algemeen Bestuur. 
 

 
Mededelingen 

 In de vorige nieuwsbrief was aangekondigd dat huisvesting op deze agenda zou 
komen. Dat is niet gedaan omdat de werkgroep huisvesting van de GMR-PO op 2 
december een intensief overleg met het hoofd huisvesting a.i. heeft gevoerd. De 
werkgroep voelde zich zeer serieus genomen en er kon door de medewerkers van 
BOOR goed duidelijk gemaakt worden wat alle voetangels en klemmen zijn. 
De komende maanden komt huisvesting intensiever op de agenda staan, met drie 
verdiepende sessies waar ook stakeholders van buiten BOOR zijn uitgenodigd. Vanuit 
de GMR-PO zal daaraan worden deelgenomen door de leden van de 
huisvestingswerkgroep. 

 De rol van de GMR zal veranderen in de nieuwe CAO. De informatie hierover zal 
gezonden worden naar de GMR-PO. Ook zal Cees Voesenek namens de GMR-PO 
plaatsnemen in de werkgroep CAO. 
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Achtmaandsrapportage 
De achtmaandsrapportage werd door de leden van de GMR-PO een helder verhaal 
bevonden en er zijn geen specifieke opmerkingen meer over gemaakt. 
 

Kennismaken leden van het Algemeen Bestuur  
Het bestuur van BOOR bestaat uit een College van Bestuur (CvB) en een Algemeen Bestuur 
(AB). Het CvB heeft de dagelijkse leiding en bestaat uit: 

1. Huub van Blijswijk, voorzitter met portefeuille (speciaal) basisonderwijs 
2. Didier Dohmen, portefeuille financiën en bedrijfsvoering 
3. Anne de Visch Eybergen, portefeuille voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal 

onderwijs 
 
Daarnaast is er een Algemeen Bestuur dat toezicht houdt op het CvB, bestaande uit: 

1. Philip Geelkerken, voorzitter 
2. Marianne van den Anker 
3. Farid Azarkan 
4. Laura van Geest 
5. Miriam Scha 
6. Paul Zevenbergen 

 
Miriam en Farid bezochten de GMR-PO om voeding te 
houden met wat er leeft in de scholen. Zij bezoeken ook 
regelmatig de scholen zelf. 
Het AB zit er nu bijna twee jaar en in die eerste periode is de 
nadruk vooral naar de financiën uitgegaan. Miriam en Farid 
gaven aan dat dit wel belangrijk was en begrijpelijk gezien 
de situatie waar BOOR vandaan komt, maar dat je steeds 
ook weer de vraag moet stellen wat het belangrijkste is voor BOOR. En dan is het antwoord 
toch het onderwijs, de ontwikkeling van kinderen en de professionaliteit van de mensen 
voor de klas. Tot hun beider vreugde komt daar ook steeds meer aandacht voor. 
De GMR-PO waardeert heel erg dat leden van het AB de GMR-PO bezoeken en daarmee 
uitstralen dat ze medezeggenschap erg belangrijk vinden. Ook is het een mooie manier om 
terug te geven aan het AB wat er speelt in de scholen. 
 

Het Best denkbare Onderwijs Overal in Rotterdam 
Op 4 december organiseerde BOOR een miniconferentie met diverse ‘critical friends’ om 
mee te denken over de toekomst van BOOR. Aan deze conferentie nam een divers 
gezelschap deel zoals: leden van de Rotterdamse politiek en ambtenarij, het ministerie van 
onderwijs, de onderwijsinspectie, de vakbonden en de voorzitters van de drie GMR’s. Op 
deze bijeenkomst gaf Huub van Blijswijk een presentatie, waarin hij vraagt hoe BOOR nu 
verder moet: waar moeten we versnellen en waar vertragen in het ambitieniveau? Deze 
presentatie heeft Huub ook voor de GMR-PO gehouden. 
Prikkelend was zijn stelling dat de nieuwe afkorting van BOOR moet zijn: het Best denkbare 
Onderwijs Overal in Rotterdam. Zijn stelling is: 

 De urgentie vraagt om binnen een jaar overal minimaal een 6 te halen! 
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 De ambitie vraagt om het Beste Onderwijs voor Onze kinderen in Rotterdam: 
minimaal een 8!  

 
Deze ambitie wordt volmondig onderschreven door de GMR-PO. Dat betekent dat er stevig 
geïnvesteerd moet blijven worden in de kwaliteit van het onderwijsproces. In de vorige 
nieuwsbrief is er al ingegaan op het nieuwe kwaliteitsbeleid, dat volop ondersteuning krijgt 
van de GMR-PO.  
 

Procedure vacatures directeuren op scholen  
Er is een nieuwe procedure voor de benoeming van schooldirecteuren. Deze houdt in dat de 
profielschets door de bovenschools directeur tezamen met de mr van de school wordt 
opgesteld. Vacatures worden zowel intern als extern uitgezet. De bovenschools directeur 
maakt een voorselectie van maximaal drie kandidaten. De mr is betrokken bij de benoeming 
van de nieuwe directeur. 
De commissie hoeft niet unaniem te zijn over de voordracht, maar er mag ook geen bezwaar 
leven bij een van de leden. Dus als iemand echt bezwaar heeft tegen een kandidaat dan 
moet de procedure opnieuw bekeken worden. 
 

Binnen de GMR-PO was er wel enige discussie over de 
rol van het team en de mr op de school. Zorgen waren 
er dat er kandidaten benoemd zouden kunnen worden 
die geen draagvlak hebben bij degenen met wie ze 
moeten werken. Een grotere rol van team en/of mr zou 
dit kunnen ondervangen. 
Daar werd weer tegenin gebracht door andere leden 
dat het benoemen van personeel een duidelijke taak 
van het bestuur is. Door het toekennen van een (te) 
grote rol van personeel en/of ouders verschuiven deze 
verantwoordelijkheden ongewenst. 
 

Door aan de procedure toe te voegen dat er expliciet geen bezwaar mag zijn tegen een 
kandidaat, is deze zorg ondervangen. 

 
Integriteitcode 
De integriteitcode is de vorige vergadering al uitgebreid behandeld. Wel is er aandacht 
gevraagd voor het verwerken van de opmerkingen door de GMR-PO die toen gemaakt zijn. 
Het bestuur zegde toe dat voor de Kerst er een goede versie verzonden zal worden. 
 
Ook vraagt de GMR-PO aandacht voor de huidige relaties op de werkplek. Deze komen met 
enige regelmaat voor en zijn zeker ongewenst daar waar er sprake is van een hiërarchische 
verhouding tussen geliefden. Het CvB zal nog terugkomen op de vraag hoe aan de 
gesprekken hierover invulling kan worden gegeven. 

 

Verkiezingen personeelsgeleding 
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De personeelsgeleding van de GMR-PO is onderbezet: er zijn maximaal acht plaatsen, maar 
er worden slechts vijf ingenomen. Bij de oudergeleding is dit niet het geval, daar bestaat 
zelfs een wachtlijst. Op dit moment bestaat de personeelsgeleding uit de volgende 
personen: 

1. Colette van Hemmen 
2. Chantal Lauwens 
3. Corine Sierink 
4. Else-Marike Visser als tijdelijke vervanging van Miranda Hagoort die langdurig in de 

ziektewet zit 
5. Cees Voesenek 

De GMR-PO vindt deze onderbezetting 
buitengewoon onwenselijk: de stem van het 
personeel wordt hierdoor onvoldoende gehoord. 
Juist in een organisatie waar zoveel gebeurt dat je 
dagelijkse werk raakt, is het belangrijk dat het 
personeel zich goed laat vertegenwoordigen.  
 
Daarom worden er medio maart 2015 tussentijdse 
verkiezingen gehouden voor de 
personeelsgeleding. Je mag in deze maand dus niet 
alleen stemmen voor de Provinciale Staten, maar 

ook voor je eigen personeelsgeleding. 
De komende maanden gaan we dus op zoek naar nieuwe kandidaten die beschikbaar zijn 
voor de resterende periode van deze GMR die benoemd is tot en met 2016. Denk je dat het 
wat voor je is, of wil je meer weten over het werk van de GMR-PO? Neem dan contact op 
met een van de huidige (personeels)leden. Onze contactgegevens staan aan het einde van 
de brief. 
 

Ja maar…. Dat werk voor de GMR is te ingewikkeld voor mij. 

Als je de inhoud van deze nieuwsbrief kan begrijpen, dan kan je ook begrijpen wat er in de 
vergaderingen besproken wordt. In het begin zal je misschien wat extra tijd nodig hebben 
omdat onderwerpen nieuw zijn, maar over het algemeen gaat het over zaken die je direct 
raken in je werk en waar je dus heel goed een mening over kan vormen. 
 

Ja maar…. Ik heb daar helemaal geen tijd voor.  

Voor het werk in de GMR-PO zijn taakuren beschikbaar. Personeelsleden in de MR en GMR 
ontvangen op basis van de onderwijs-cao in hun jaartaak uren voor het werk in de 
medezeggenschapsraad. Voor het primair onderwijs houdt dit in: 

 Als je lid bent de MR krijg je 60 uur 

 Als je lid bent van de GMR krijg je 100 uur 

 Als je zowel lid bent van de MR als de GMR krijg je 120 uur 

 Als je de functie van secretaris vervult krijg je 50 uur extra 

 Als je de functie van voorzitter vervult krijg je 150 uur extra 
 
Om te voorkomen dat jouw school taakuren moet inleveren voor het bovenschoolse werk 
dat je in de GMR doet, krijgt je directeur deze uren vergoed. Op jouw school kan dus een 
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ander worden ingezet om deze taakuren van jou over te nemen en het gaat niet van de 
taakuren van jouw school af. 

 
Ja maar…. Er wordt toch niet naar mij geluisterd. 

Er waait echt een andere wind bij BOOR dan twee jaar geleden. Er is een nieuw Algemeen 
Bestuur en College van Bestuur en die nemen medezeggenschap zeer serieus. Dat doen ze 
door in de eerste plaats onze vergaderingen te bezoeken. Bij de vergaderingen van de GMR-
PO zit altijd iemand van het CvB. Meestal is dat de voorzitter, Huub van Blijswijk, maar als hij 
onverhoopt verhinderd is, komt er een ander lid van het CvB. 
Ook heb je in deze nieuwsbrief kunnen lezen dat leden van het AB de vergaderingen 
bezoeken en daarbij oprecht geïnteresseerd zijn in ons verhaal. 
Ook zien we dat er echt wat gedaan word met onze adviezen. Zo is de integriteitcode 
aangepast naar aanleiding van onze opmerkingen en wordt de procedure rond de 
benoeming van directeuren nader aangescherpt. 
Kortom, er wordt niet naar je geluisterd als je je mond niet open doet. Dus kom in de GMR-
PO om het tegendeel te ervaren! 
 
 

Agenda  

 

Volgende vergadering  
Op donderdag 5 februari is er weer een reguliere vergadering van de 
GMR-PO plaats. Het vooroverleg voor deze vergadering is op donderdag 
22 januari. Heb je dus agendapunten voor de GMR-PO, lever deze dan 

voor de 22e  aan bij de voorzitter: voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 
of secretaris: secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
 
In ieder geval komen op de agenda: 

- Verkennende discussie over de ‘Stip op de horizon’ bij Passend Onderwijs 
- De stand van zaken / evaluatie BOOR 2.0 op de agenda inclusief het functioneren van het 

bovenschools management. 

 

Vergaderschema GMR-PO schooljaar 2014-2015 
De GMR-PO vergadert in dit schooljaar op de volgende data: 

 5 februari 

 19 maart 

 16 april 

 21 mei 

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

Pakhuis Maaspoort 
Prins Hendrikkade 14 
3071 KB Rotterdam 

 

mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
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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 (we eten dan ook gezamenlijk een broodje). 
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 
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 voesenga@xs4all.nl 
Lenneke Bood lenneke.bood@hetnet.nl 
Birte van Elk elkbir@hotmail.com 
David de Glint davidenfenneke@hotmail.com 
Martijn Groenewegen adsl540069@telfort.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
mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
mailto:voesenga@xs4all.nl
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Naam Emailadres 
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 op jullie samenstelling.  
Op de website van BOOR vindt u op www.boorbestuur.nl/mrformulier een formulier waarin 
u de gegevens van uw mr kunt invullen en wijzigingen kunt doorgeven. In deze tijd worden 
op veel scholen verkiezingen voor de medezeggenschapsraad gehouden, waardoor de 

samenstelling en soms ook de contactgegevens van de medezeggenschapsraad 
veranderen. 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. 
 

En tot slot…. 
Namens alle leden van de GMR-PO wensen we jullie 

 

Fijne kerstdagen en een geweldig 
 

 

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

