
 

Kernpunten vergadering Algemeen Bestuur, 1 juli 2021 

 

Aanwezig: 

Algemeen bestuur    College van bestuur 

Focco Vijselaar (voorzitter b.a.)   Huub van Blijswijk  

Mohamed Acharki     Bob de Baedts 

Hamit Karakus     Renata Voss 

Leen Paape     

Jessica van Wingerden    Rob van Butselaar (concerncontroller) 

      Roos van der Lee (bestuurssecretaris) 

Robin Haan (bestuursadviseur, verslaglegging) 

 

Verhinderd met kennisgeving: 

Mariëtte Hamer (voorzitter AB) 

Rianne van Dijk (bestuursadviseur) 

 

 

10. Mededelingen 

Algemeen bestuur 

Er zijn geen mededelingen.  

 

College van bestuur: 

Het cvb meldt dat een locatieleider van een van onze scholen een aantal weken door 

corona op de IC heeft gelegen. Het is afwachten hoe en of hij terugkomt op school. Op 

een andere school is een collega overleden aan de gevolgen van corona. De impact op 

de scholen is groot.  

 

11. Verslag openbare vergadering 26 april 2021 

Leen Paape staat ten onrechte vermeld bij de afwezigen. Met deze correctie wordt het 

verslag vastgesteld. 

 

12. Terugkoppeling rapport herstelonderzoek Inspectie  

Het herstelonderzoek (startdatum 15 maart) is positief verlopen en de Inspectie 

beoordeelt de kwaliteitszorg bij BOOR met een ruime voldoende. Ook rapporteert de 

Inspectie in het rapport over de herstelonderzoeken bij Libanon Lyceum en Thorbecke 

VO. Beide scholen krijgen ook een voldoende.  
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13. Kaderbrief 

Het cvb vertelt dat ze een voorlopig besluit hebben genomen over de kaderbrief en dat 

het stuk begin juli in de drie gmr-vergaderingen voor de tweede maal wordt besproken.  

 

Het AB vraagt naar het grote aandeel van HR ten opzichte van het totaal aantal fte op 

het servicebureau. Daarnaast wordt gevraagd hoe de centralisatie op het gebied van 

de digitale werkomgeving is verlopen. In antwoord op de eerste vraag vertelt het cvb 

dat HR volledig centraal geregeld wordt en andere disciplines niet. ICT, facilitair en 

financiën worden deels decentraal opgepakt. Dit verklaart het verschil. De komende 

periode wordt in kaart gebracht hoe groot de inzet op bedrijfsvoering (de)centraal is. 

Ten aanzien van de digitale werkomgeving meldt het cvb dat dit vooralsnog alleen in 

het bao wordt gerealiseerd. In de andere sectoren is het tot op heden gedeeltelijk 

anders geregeld.  

 

14. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

De voorzitter leidt het onderwerp in. De WBTR is sinds heden ingegaan. Dit heeft 

gevolgen voor besturen. Er heeft een analyse plaatsgevonden en de impact voor 

BOOR lijkt minimaal. Het AB heeft een aantal inhoudelijke vragen over de polis, de no-

claimverklaring, het verzekerde bedrag en de dekkingsgraad voor afgetreden 

bestuursleden. Hiervoor wordt een en ander nog uitgezocht en per mail 

teruggekoppeld. Alle bestuursleden ontvangen een kopie van de polis na 

ondertekening. Het AB machtigt de voorzitter van het cvb om te tekenen.  

 

15. Definitieve stukken 

Er zijn geen opmerkingen bij dit punt. 

 

16. Rondvraag en sluiting 

Het AB informeert naar het gesprek van het cvb met de subcommissie van de 

gemeenteraad over de jaarstukken.  

 

 

 

 

 


