
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 70e vergadering van de GMR-PO op 19 maart 2015 
2. Ouders010 
3. Verkiezingen voor de personeelsgeleding 
4. Agenda 
5. LinkedIn 
6. Hoe bereik je ons?  

 
 

Korte impressie vergadering 70 

Op donderdag 19 maart vond de 70e vergadering van de GMR-PO plaats. Vanuit het bevoegd 
gezag was Huub van Blijswijk aanwezig. Hij werd ondersteund door de bovenschools 
directeuren Jan van der Meer en Hans Lesterhuis. Verder waren aanwezig: hoofd financiën 
Dennis van Zundert, directeur BOOR Services Bart Kerstens, kwartiermaker ICT Ger Simjouw 
en bestuursondersteuner Paul Kamps. 
Vanuit de GMR hadden we vier afmeldingen: Miranda Hagoort is nog steeds ziek, maar 
verwacht wel binnenkort weer de geledingen te kunnen versterken. Verder waren er 
afmeldingen van Lenneke Bood, Birte van Elk en David de Glint, allen vanuit de 
oudergeleding. 

 
Mededelingen 
 Stand van zaken implementatie CAO-po 
Eind februari jl. is er overleg geweest tussen BOOR en 
de vertegenwoordigers van het personeel. De GMR-
PO was daarbij goed vertegenwoordigd. Tijdens deze 
bijeenkomst is het detailniveau geformuleerd. De 
uiteindelijke besluitvorming wordt op schoolniveau 
gelegd. BOOR kiest voor het overlegmodel. 
De resultaten van de werkgroep worden voorgelegd aan het CvB, daarna komt er een 
voorgenomen besluit en wordt een traject opgestart. Op 1 april worden de directies 
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geïnformeerd over de nieuwe CAO. Op onderdelen heeft de GMR advies- of 
instemmingsrecht. Deze onderwerpen zullen de komende tijd worden geagendeerd. 

 

 Startsessie strategisch beleidsplan 2015-2019 
Op 17 februari jl. is de Startsessie voor het nieuwe strategische beleidsplan geweest. De 
aanwezigen vormden een mooi gemêleerde groep. Ook de GMR-PO was hierbij goed 
vertegenwoordigd. Huub gaf aan dat er een nieuw beleidsplan moet komen omdat de focus 
ontbrak in het huidige plan. Daarin staan veel acties zonder dat duidelijk is van wie het is en 
wie de eigenaar van de actie is. 
Er moet daarom herijkt worden waar BOOR voor staat en hierbij moeten de kernpunten van 
het beleid opgesteld worden. 
De planning is dat het stuk voor de zomervakantie af moet zijn. Het gaat om het formuleren 
van een kader met beperkte doelen, waarin duidelijk wordt wat de scholen doen. Scholen 
hebben hierbij een grote eigen verantwoordelijkheid. Punten die in ieder geval belangrijk 
worden, zijn: het opfrissen van de gedachten over onze eigen identiteit, het zoeken van 
verbinding met de wijk en de medezeggenschap op scholen. 

 

 Update situatie nevenvestiging De Klimop 
De kwestie van De Klimop is uitgebreid aan de orde geweest in de Commissie Zorg, 
Onderwijs, Cultuur en Sport van de gemeenteraad. Vanuit De Klimop was daar een flinke 
afvaardiging aanwezig die uitgebreid heeft ingesproken en een stevige lans heeft gebroken 
voor de school. Huub gaf aan dat er op de nevenvestiging van De Klimop feitelijk een SBO-
school is gecreëerd, maar zonder de bijbehorende bekostiging van een SBO. Ook is de 
ontwikkeling van dusdanig kleine klassen met intensieve begeleiding niet de toekomst van 
het onderwijs. In het kader van Passend Onderwijs moeten vormen van intensieve 
begeleiding juist ook plaatsvinden in reguliere scholen op wijkniveau. Scholen moeten in 
staat zijn om door samen te werken in een gebied, alle kinderen uit die buurt adequate 
ondersteuning te bieden. 
In de commissievergadering is de vraag aan de orde gesteld of het mogelijk is dat de 
nevenvestiging verder zou gaan als zelfstandige school en daarmee uit BOOR zou stappen. 
Huub gaf aan dat dit een onhaalbare kaart is omdat het een nevenvestiging betreft, die dus 
geen eigen brinnummer heeft. 
Op dit moment wordt advies ingewonnen bij de MR van de school. Daarna neemt het 
bevoegd gezag een definitief besluit. Er is wel een brief uitgegaan naar ouders en de MR met 
onder andere excuses voor de aanpak en verdere uitleg. De discussie blijft echter moeizaam. 

 

 Terugkoppeling gesprek Huub van Blijswijk en de heer De Boer van de gemeente 
Rotterdam 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Huub en Mark de Boer, directeur voorlichting 
van de gemeente Rotterdam. Mark heeft zo’n 220 mensen onder zich werken en heeft het 
aanbod gedaan om de medewerkers van BOOR te gaan scholen in communicatie. De fractie 
van Leefbaar Rotterdam komt volgende week naar BOOR omdat ze kritisch zijn op de inzet 
van ambtenaren bij BOOR.  
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Uitbreiding BOOR Services 
Het Bestuursbureau van BOOR, BOOR Services voelt een sterke noodzaak om uit te breiden. 
Op dit moment loopt het bestuur er tegenaan dat er veel werk gedaan moet worden, met te 
weinig mensen. Daarom ligt er een adviesaanvraag voor de uitbreiding. 
Dit punt ligt zeer gevoelig bij de drie GMR’s omdat er de afgelopen jaren veel bezuinigd is op 
het primaire proces, dus de docenten voor de klas en de ondersteuning op scholen. 
Uitbreiding van het Servicebureau voelt dan krom. 
Het uitgangspunt bij de uitbreiding is dat het geld moet opleveren. Op dit moment worden 
taken niet, of onvoldoende goed uitgevoerd waardoor het meer geld kost dan het oplevert. 
Ook loopt BOOR risico’s bij de verantwoording van de jaarrekening omdat regels rond 
aanbesteding niet goed worden doorlopen. 
De uitbreiding wordt gevraagd voor taken die ten behoeve van alle scholen worden 
uitgevoerd en nu versnipperd zijn. Hiermee worden niet de voordelen gehaald die je juist 
mag verwachten bij een groot schoolbestuur als BOOR. Hierbij moet dus gedacht worden 
aan centrale inkoop, waardoor je meer slagkracht hebt bij leveranciers en, niet onbelangrijk, 
de aanbestedingsregels volgt. Andere onderwerpen zijn de maatregelen in het kader van 
Leren Loont (zie ook verder in deze nieuwsbrief). Bij de vorige planperiode voor 
onderwijsachterstandbeleid heeft BOOR flink 
achter het net gevist bij de toekenning van 
subsidies omdat er weinig centrale sturing op de 
aanvragen zat. Ook is de verantwoording van de 
toegekende subsidies een gigantische klus 
geweest, ook vanwege dit gebrek aan centrale 
sturing. Hiermee zijn grote financiële risico’s 
gelopen en in een aantal gevallen heeft het ook 
het nodige geld gekost. 
De begeleiding van personeel in de ziektewet is 
ook een kwetsbaar proces dat onvoldoende 
begeleid kan worden vanuit BOOR Services, 
maar dat flinke financiële risico’s in zich draagt. 
In de Wet Poortwachter staan fatale data waar de werkgever aan moet voldoen, op straffe 
van extra lang doorbetalen van salarissen. Op dit proces valt veel geld te verdienen, zeker 
gezien het hoge ziekteverzuimpercentage van BOOR. 
Ook heeft BOOR de ambitie de (financiële) administratie weer in eigen hand te nemen. Nu is 
dit ondergebracht bij Vizyr. BOOR is er echter van overtuigd dat het beter en goedkoper kan 
als het zelf verantwoording gaat nemen. Om dit proces voor te bereiden zijn er echter 
voorbereidingsmiddelen nodig. 
BOOR wil daarom het bestuursbureau versterken, zodat er minder druk komt op de scholen 
om deze zaken goed te regelen. De uren die hiermee vrijvallen op de scholen, zouden dan 
weer ingezet kunnen worden in het primaire proces. 
De GMR-PO is positief kritisch over de aanvraag. Wij zien ook dat er nog een grote 
verbeterslag te maken is in het professionaliseren van BOOR. Het voorstel voor de 
uitbreiding was wat ons betreft daarvan een mooi voorbeeld: veel gegevens kwamen in de 
vergadering ter sprake, terwijl wij ons beter hadden kunnen voorbereiden, als dit al in het 
voorstel had gestaan. Hier zagen wij een illustratie van onvoldoende slagkracht op het 
Bestuursbureau. 
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Kanttekeningen die wij hebben geplaatst zijn onder meer een betere onderbouwing van de 
kosten en de termijn waarop de bedragen terugverdiend gaan worden. Ook hebben we 
bepleit dat de functies die nu zijn opengesteld ook serieus beschikbaar zijn voor 
medewerkers van BOOR die aan een andere functie toe zijn. Ook willen we terug kunnen 
zien dat de intensivering van BOOR Services concreet leidt tot een lagere druk op de scholen. 
Afgesproken is dat BOOR uiterlijk woensdag 25 maart antwoord geeft op onze vragen en dat 
wij uiterlijk woensdag 1 april een advies geven. Wij proberen bij het formuleren van dit 
advies op te trekken met de twee andere GMR’s. 
 

Kaderbrief 2016  

De kaderbrief 2016 is bijna gelijk aan die van 2015. Deze kaderbrief komt eerder in het jaar 
dan in voorgaande periodes omdat de scholen aan de vooravond staan van hun jaarplannen 
voor het schooljaar 2015-2016. De kaderbrief geeft een financieel doorkijkje voor de 
komende vier jaar. 
Omdat er enkel financiële kaders in staan, is hij ingekort. Het onderwijsbeleid is elders 
beschreven en komt hierbij niet aan bod. BOOR is bezig met het verder opbouwen van het 
weerstandsvermogen. Op dit moment wordt per school bekeken hoe het zit met de 
historische opbouw van het weerstandsvermogen. Er zijn scholen die een 
weerstandsvermogen hebben van vele tientallen procenten en andere scholen hebben juist 
een tekort van vele tientallen procenten. Ook wordt gekeken of er een verband is tussen 
onderwijskwaliteit en het weerstandsvermogen. Met ander woorden: hebben scholen met 
een groot weerstandsvermogen niet allerlei onderwijsinhoudelijke kansen laten liggen voor 
hun school die mogelijk ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van het onderwijs. Of en hoe 
er verevend gaat worden tussen de scholen is nog onderwerp van nadere discussie. 
Sommige zaken zoals onderhoudskosten zijn nog niet in beeld. In die gevallen wordt er 
vastgehouden aan de vorige kaderbrief en aanpassingen volgen naar de scholen. Deze 
gegevens zijn echter niet nodig om de schoolbegroting op te maken. 
 

Evaluatie Bovenschools Management po  
Het aantal bovenschools directeuren is uitgebreid van vier naar zeven. Doelstelling was dat 
door de extra ondersteuning vanuit de Bovenschoolse Directie een directeur zich weer meer 
gaat richten op hogere onderwijskwaliteit zodat deze meer betrokken is bij het primaire 
proces. 
Door het bovenschools management is een korte evaluatie opgesteld waarin de volgende 
conclusies worden getrokken: 

- Er is zeker een toegevoegde waarde, bv. het ziekteverzuim wordt strenger opgevolgd 
en bewaakt. De relatie tussen bovenschoolse directie en directie is verbeterd, meer 
ondersteuning. 

- De medezeggenschap tussen bovenschoolse directie en directies van de scholen 
wordt beter besproken. Er moet nog wel worden nagevraagd bij directies hoe dit 
ervaren wordt, wat de toekomstverwachtingen zijn. 

 
De GMR-PO mist echter in de evaluatie een koppeling tussen de doelstellingen die zijn 
geformuleerd bij de uitbreiding en de behaalde resultaten. De Bovenschoolse Directie heeft 
een managementcontract met het bestuur, waarin doelstellingen staan die meegenomen 
hadden moeten worden in de evaluatie. 
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Geconstateerd wordt dat er nog geen sprake is van een echte evaluatie waarin duidelijk 
wordt of de gestelde doelen bereikt zijn, en hoe directeuren van de scholen dit ervaren. 
BOOR komt met een nader voorstel voor een meer kwantitatieve evaluatie van het 
bovenschools management po. 
 

Passend Onderwijs 
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Toon Kuijs 
(Bovenschools directeur Speciaal Onderwijs) wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn. De 
stand van zaken wordt dan uitgelegd aan de hand van een agenda en meer uitgediept. 
 

“Leren Loont” 
De gemeente Rotterdam heeft het Beleidskader “Leren 
Loont” vastgesteld. BOOR is intensief betrokken 
geweest bij het opstellen van dit beleid. Voor de 
Rotterdamse scholen zijn middelen beschikbaar om een 
bijdrage aan de doelstellingen te leveren. Scholen 
moeten nu hun plan opstellen voor deze middelen. 
Scholen krijgen hierbij de regie en de 
verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is de vraag wat 
heeft een school nodig om samen te werken met zijn 
omgeving. 
Elke school richt zijn eigen jaarplan in, wat een goed 
onderbouwd kwalitatief document dient te zijn. Boor zal 

wel richtlijnen aanreiken voor het jaarplan. 
Belangrijk uitgangspunt is dat de onderwijskwaliteit op peil moet komen. Teams moeten zelf 
een analyse maken van hun school en formuleren wat er nodig is. In deze analyse komen 
zaken aan de orde als: waar staat de school; waar ligt de ondersteuningsbehoefte van de 
leerlingen; hoe is de relatie met de omgeving enzovoort. Naar aanleiding van deze analyse 
zullen scholen zelf hun speerpunten benoemen en ontwikkelingsplannen opstellen die voor 
meerdere jaren gelden. Vervolgens wordt gekeken hoe dit aansluit op Leren Loont. Het is 
dus nadrukkelijk niet de bedoeling toe te schrijven naar Leren Loont, maar te focussen op 
wat er nodig is voor iedere specifieke school. 
De verantwoording van de subsidies zal via het jaarverslag gaan. Er komen dus geen extra 
verantwoordingsdocumenten. In het jaarverslag wordt verantwoording gegeven over de 
inzet van de subsidies.  
De gemeente heeft voor alle scholen al een budget gereserveerd. De informatie over de 
budgetten naar de scholen volgt. Er moet nog een besluit worden genomen of er 
herverdeeld wordt tussen de scholen. De werkgroep Bestuur, organisatie, cultuur, identiteit 
en medezeggenschap is hiermee aan de slag. Er zal nog een bijeenkomst worden 
georganiseerd om een en ander toe te lichten. 

 
Rondvraag 
 Toelatingsprocedure voortgezet openbaar onderwijs 
Gevraagd wordt hoe het mogelijk is dat Wolfert Tweetalig een selectieprocedure houdt voor 
inschrijving brugklas waarbij extra tests worden afgenomen. Deze betreffen niet alleen de 
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kennis van de Engelse taal maar ook de Nederlandse woordenschat, wereldoriëntatie en een 
persoonlijkheidsvragenlijst. Dit bevreemdt omdat het schooladvies bindend zou moeten zijn.  
Ook dient voor deze test een bedrag van € 50,00 betaald te worden, waarmee een drempel 
wordt opgeworpen voor minder kapitaalkrachtige ouders. 
Huub geeft aan dat dit een zaak is die hij zal uitzoeken en waar hij de volgende vergadering 
op terug zal komen. Hij plaatst hierbij de aantekening dat hij het ten principale onjuist vindt 
dat openbare scholen kinderen moeten weigeren omdat er onvoldoende capaciteit is. Dit 
speelt in ieder geval bij verschillende onderdelen van de Wolfert van Borssele Scholengroep, 
het Libanon Lyceum en het Erasmiaans Gymnasium. Plaatsgebrek in de huisvesting zal met 
gemeente worden aangekaart. 
 

 Vriendenstichtingen op scholen 
Basisschool De Margriet wil aan extra fondswerving doen door een vriendenstichting op te 
richten. Er is toegelicht welke regels er voor zijn. Er moet een ordentelijke transparante 
administratie van zijn. BOOR blijft namelijk aanspreekbaar op de besteding van deze 
middelen. Er moet een toezichtcommissie worden ingesteld voor juist inzetten van deze 
middelen. Ook kan een school zich niet laten sponsoren, omdat sponsoring samengaat met 
het verlangen van een tegenprestatie. 
 

 Artikel NRC van 9 maart 2015 
Op 9 maart stond op de voorpagina van het NRC een groot 
bericht met de kop ‘Rotterdam redt onderwijs uit acute 
financiële crisis’. Vervolgens stond er nog een groot artikel 
in de krant. Het chagrijn bij BOOR over dit bericht is groot. 
Toegelicht is dat er geen sprake was van een crisis, laat 
staan acuut. 
In december moeten er naast de salarissen ook de 
eindejaarsuitkeringen worden betaald. De bekostiging vanuit het ministerie is per maand en 
dat betekent dat er extra druk is op de uitgaven. Op zich had BOOR de middelen beschikbaar 
om de verplichtingen in december te kunnen voldoen, maar deze bedragen staan op 
spaarrekeningen en deposito’s met een langere looptijd. Het opnemen van dit geld zou dus 
geld kosten. BOOR voorzag dit in de zomer van 2014 al en heeft de gemeente gevraagd om 
de subsidiebetaling van januari 2015 een paar weken te vervroegen zodat het spaargeld niet 
hoefde te worden aangesproken. 

 

Ouders010 
De GMR-PO vraagt aandacht voor de Stichting Ouders010, die ook een concrete vraag aan 
jullie hebben. 
 

Wat is Ouders010? 
Waarom een stichting voor Rotterdamse ouders in Rotterdam? 
Ouders hebben inspraak op school, dat is wettelijk geregeld. Logisch, want het is voor ouders 
erg belangrijk dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. Dan is het toch ook logisch dat 
ouders kunnen meepraten over het gemeentelijk onderwijsbeleid? Dat was nog niet 
geregeld, maar nu dus wel! 
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Wat doen wij? 
Wij zijn een groep ouders van kinderen die in Rotterdam naar school gaan. Wij informeren 
ouders over het Rotterdamse onderwijsbeleid en verzamelen hun reacties en ideeën. Met 
deze input gaan wij in gesprek met de wethouder, de gemeente en de schoolbesturen. Wij 
geven hen – gevraagd en ongevraagd – advies. 
 
Wat kunt u doen? 
Heeft u kinderen op een Rotterdamse school (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal 
onderwijs, mbo)? Wilt u uw stem laten horen? Dan kunt u Ouders010 actief steunen. Dit kan 
op verschillende manieren; 

o Digitaal reageren op stelling/vraag in relatie tot een 
             specifiek thema 
o Digitaal enquêtes invullen  
o Deelnemen als ouder aan een Ouders010-tafel  
o Nieuwe achterban werven binnen uw eigen netwerk 
o Administratieve taken 
o Enquêtes afnemen bij ouders 
o Bijeenkomsten organiseren/uitvoeren voor achterban 
o Meedenken en/of expertise inbrengen 
 
Hoe kunt u zich aanmelden?  
Mail naar info@ouders010.nl en geef aan op welke manier u 
Ouders010 wilt steunen. Deelname kost niets. 
Verder kunt u ons volgen op Facebook 
(facebook./ouders010) en Twitter (@ouders010). 

 

Concrete vraag 
Stichting Ouders010 is voornemens om ouders van groep 8 te bevragen over hun ervaringen 
met betrekking tot de Rotterdamse Plaatsingswijzer. 
Als onafhankelijk stichting van en voor ouders die een kind hebben op een Rotterdamse 
onderwijsinstelling, willen wij graag horen hoe ouders dit ervaren. 
Door alle ervaringen en opmerkingen van ouders te verzamelen willen wij: 

 onderzoeken in hoeverre de plaatsingswijzer werkt zoals het bedoeld is en wat dat 
werkelijk betekent voor de ontwikkelingskansen voor kinderen  

 ouders informeren over deze plaatsingswijzer (wellicht ook ouders uit groep 6 en 7) 
 de gemeente en Fokor hierover een rapport toezenden met eventuele aanbevelingen 

en adviezen 
 
Wij zoeken hulp bij het bereiken van deze "groep-8-ouders" en hopen dit d.m.v.  contacten 
met directies, leerkrachten, MR's en GMR's van basisscholen te realiseren.  
 
Dus als je je mening wilt laten horen over je ervaringen met de plaatsingswijzer dan kan je 
contact opnemen met Ouders010 
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Verkiezingen personeelsgeleding 
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. 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. Dus nu je je stem het 
uitgebracht voor Provincie en Waterschap mag je 

binnenkort ook stemmen voor je eigen personeelsgeleding. 
De komende tijd zijn we dus op zoek naar nieuwe kandidaten die beschikbaar zijn voor de 
resterende periode van deze GMR die benoemd is tot en met het schooljaar 2016-2017. 
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 nieuwsbrief. 
 

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 zorgen 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 ander 
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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 16 april vindt er weer een reguliere vergadering van de 
GMR-PO plaats. Het vooroverleg voor deze vergadering is op donderdag 
2 april. Heb je dus agendapunten voor de GMR-PO, lever deze dan voor 

de 2e 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: 

 16 april 

 21 mei 

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

Pakhuis Maaspoort 
Prins Hendrikkade 14 
3071 KB Rotterdam 
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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. 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 
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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 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:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
http://www.boorbestuur.nl/mrformulier

