
Kernpunten vergadering 23 september 2019: 

Aanwezig 

Algemeen bestuur 

Philip Geelkerken (voorzitter), Mohamed Acharki, Marianne van den Anker, Miriam Scha, 

Focco Vijselaar, Paul Zevenbergen 

 

College van bestuur 

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen, Renata Voss 

 

Rob van Butselaar (concern-controller) 

Rianne van Dijk (waarnemend bestuurssecretaris) 

 

Mededelingen 

Het college van bestuur neemt de leden van het algemeen bestuur mee in de ontwikkeling 

van de pilot ‘ontschotting onderwijs en zorg’. Het algemeen bestuur is positief over de kant 

die het opgaat. Het is van belang om het doel en de meerwaarde in het oog te houden en 

ook te bekijken wat de rol van PPO kan zijn. Het college van bestuur geeft aan dat er drie 

lijnen zijn opgezet. Twee lijnen lopen binnen het systeem, om ervoor te zorgen dat er ook op 

korte termijn al effect gecreëerd kan worden voor de doelgroep. Hier wordt verder gebouwd 

op succesvolle casuïstiek van kleinere projecten van PPO en uit de pilot binnen de 

Children’s Zone-scholen. In deze pilot krijgen scholen nu concrete hulp bij het verlenen van 

zorg in de dagelijkse gang van zaken. De derde lijn is een pilot buiten het systeem, een 

lange-termijnexperiment, waarin we proberen een coalitie te vormen met verschillende 

partijen om financiering te bundelen en nieuwe vormen mogelijk te maken. De voortgang 

wordt in 2020 opnieuw geagendeerd in de bestuursvergadering. 

Goedkeuring bezoldigingsklasse WNT 2019 

Het algemeen bestuur gaat akkoord met de bezoldigingsklasse WNT 2019. 

Vervolgnotitie Identiteit 

Er liggen verschillende stukken over ‘identiteit bij BOOR’ op tafel. De plannen zijn 

samengevat in een handzaam A4, er is ook een uitgebreide notitie beschikbaar. De 

zogenaamd praatplaat is bedoeld om de dialoog in de scholen te stimuleren. 

Het algemeen bestuur spreekt haar complimenten uit en is blij dat deze stukken er liggen. Er 

wordt onder meer aandacht gevraagd voor de volgende zaken: 

 Zorg dat medewerkers toegerust zijn op dit onderwerp, organiseer bijvoorbeeld een 

brede training of scholingsdag. Het goede gesprek begint bij docenten; 

 Verlies niet uit het oog dat diversiteit binnen een team ook van belang is, met het oog 

op de voorbeeldfunctie van personeel; 

 Pak bij de praatplaat ook het perspectief van leerlingen mee, voeg groepsidentiteiten 

en dilemma’s uit de belevingswereld van kinderen toe. 



De stukken zullen worden aangevuld met de adviezen van het algemeen bestuur. Ze worden 

opnieuw geagendeerd op de vergadering van 28 oktober. Daarna moet er ook een goede 

communicatiestrategie worden opgezet, om het thema succesvol te laten landen op de 

scholen. 

 Lerarentekort 

De notitie die op de agenda staat is reeds besproken in de auditcommissie en de 

onderwijscommissie. Het beleidskader beloningsdifferentiatie is aan de stukken 

toegevoegd. Het algemeen bestuur geeft aan dit een stuk van goede kwaliteit te 

vinden en geeft de volgende ideeën mee ter overweging: Belonen van brede 

inzetbaarheid; 

 Vraag om wederkerigheid (wie extra beloond wordt, verbindt zich voor langere tijd); 

 Scholen hebben veel ruimte voor eigen invulling, maak ook een handreiking om enige 

eenvormigheid te stimuleren; 

 Beloningsdifferentiatie wordt betaald uit de schoolbegroting; bekijk of er 

uitzonderingen mogelijk zijn voor scholen die er financieel minder goed voor staan. 

Moties 

De recent aangenomen moties van de gemeenteraad die van belang kunnen zijn voor 

BOOR liggen op tafel en worden besproken. Thema’s die binnen onze organisatie leven 

komen over het algemeen niet via deze route aan de orde, maar via in onze rapportages aan 

de gemeenteraad. 

Rondvraag 

Er wordt een nieuw moment georganiseerd voor de kennismaking met de leden van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Paul Zevenbergen zal namens het 

algemeen bestuur aanwezig zijn bij de gemeenschappelijke gmr-vergadering van 1 oktober 

over de begroting 2020. 


