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Kernpunt vergadering Algemeen Bestuur, 1 maart 2021 

 

Aanwezig: 

Algemeen bestuur    College van bestuur 

Mariëtte Hamer (voorzitter)   Huub van Blijswijk  

Mohamed Acharki     Bob de Baedts 

Hamit Karakus     Renata Voss 

Leen Paape     

Jessica van Wingerden    Rob van Butselaar (concerncontroller) 

Focco Vijselaar     Roos van der Lee (bestuurssecretaris) 

Rianne van Dijk (bestuursadviseur, verslaglegging) 

 

Te gast: Michelle Struick (bovenschools directeur, agendapunt 

8) 

 

 

8. Mededelingen 

Algemeen bestuur 

Er zijn geen mededelingen.  

 

College van bestuur: 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Het algemeen bestuur maakt kennis met een nieuwe bovenschools directeur (s)bao, Michelle 

Struick. Michelle werkte voorheen al als schoolleider bij BOOR en is nu bovenschools directeur 

van regio Noordwest.  

 

9. Verslag openbare vergadering 7 december 2020 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

10. Verlenging Koers en manifest 

BOOR heeft een vierjarig Koerdsdocument. Twee jaar geleden is daar een focus is aangebracht 

met de aangescherpte Koers, die liep tot en met 2020. Idealiter zouden we begin 2021 een 

nieuwe Koers hebben liggen, maar we hebben in het najaar besloten meer tijd voor het 

opstellen te willen nemen. Die tijd willen we gebruiken om gesprekken te voeren in- en extern, 

zodat de nieuwe Koers echt gedragen en doorleefd wordt. De maatregelen rondom corona 

bemoeilijken het voeren van deze gesprekken enigszins. Het is echter de bedoeling in 2021 een 
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nieuwe Koers vast te stellen, dat is ook zo gecommuniceerd naar de gemeente. Voor de 

tussentijd willen we de aangescherpte Koers verlengen.  

 

Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel de aangescherpte Koers Leerlingen van 

nu, burgers van morgen met een jaar te verlengen, tot 31 december 2021. Het algemeen 

bestuur spreekt af tussentijds input te delen per mail. Tijdens de retraite van 24 maart zal verder 

worden gepraat, de Koers is dan weer een stap verder.  

 

Het college van bestuur licht toe met de tekst van het manifest Sta Open meer duiding te willen 

geven aan wat wij bij BOOR verstaan onder openbare identiteit. Het algemeen bestuur 

complimenteert de tekst, die de leden aansprekend vinden. De teksten worden ook vertaald 

naar beeldmateriaal. Het is bovendien de bedoeling om de tekst uit het manifest te gebruiken 

om uit te werken in een aantal beloftes aan ouders, leerlingen en andere stakeholders in de 

directe omgeving. Dat vormt de Koers, de concretere uitwerking daarvan komt terug in de 

jaarplannen van de stichting.  

 

11. Bestuurscontracten 2021 

Voor liggen ter kennisname de bestuurscontracten van het college van bestuur voor 2021. De 

remuneratiecommissie heeft de bestuurscontracten 25 januari besproken en akkoord bevonden. 

In de gesprekscyclus komt de voortgang tweemaal per jaar terg.  

 

12. BOOR bulletin 

Het algemeen bestuur neemt met belangstelling kennis van het BOOR bulletin, dat eerder 

besproken is in de commissievergaderingen. Een extra aandachtspunt dat erbij is gekomen in 

de tekst, is het tekort aan schooldirecteuren.  

 

13. Treasury jaarplan 

Het algemeen bestuur neemt kennis van het voorliggende treasury jaarplan 2021, dat op 1 

februari is besproken in de auditcommissie.  

 

14. ICT verbeterprogramma 

Op 1 februari 2021 is de notitie Evaluatie ICT-visie 2020 in de auditcommissie besproken. Het 

algemeen bestuur neemt kennis van de notitie en de bespreking. De auditcommissie blijft de 

geschetste ontwikkelingen actief volgen.  

 

De voorzitter van de auditcommissie geeft aan dat het onderwerp cybersecurity wegens de 

groeiende cybercriminaliteit en de risico’s die ook BOOR loopt, al een tijdlang vast op de 

agenda van de auditcommissie staat. De auditcommissie legt daarin de focus op de basis op 

orde, grote ambities acht de auditcommissie van secundair belang. Het heeft geleid tot verder 

doorsparren over de rol van SIVON, de inkoopcorporatie voor funderend onderwijs. Het 

onderwerp gaat de slagkracht en spankracht van individuele besturen te boven, er is 

bovenbestuurlijke aandacht nodig voor het dossier.  
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Over de beveiliging van persoonsgegevens licht het college van bestuur toe dat het funderend 

onderwijs via SIVON intussen landelijk samenwerkt met het hoger onderwijs en de landelijke 

overheid om op dit onderwerp het gesprek te voeren met Google.  

 

15. Passend Onderwijs 

Tijdens de vergadering van de onderwijscommissie op 20 januari sloot Sanne Vreugdenhil, 

adviseur Passend Onderwijs, aan voor een presentatie over de oorsprong en de inhoud van de 

wet Passend Onderwijs, de bijbehorende bekostiging en de situatie bij BOOR en in Rotterdam. 

Eveneens kwam de landelijke evaluatie aan bod. De presentatie is ter informatie bijgevoegd 

voor het algemeen bestuur.  

 

16. Definitieve stukken 

Er zijn geen definitieve stukken ter kennisname. 

 

17. Rondvraag en sluiting 

Op 24 maart vindt de retraite plaats. De retraite staat in het teken van nader kennismaken en 

het bespreken van de verhoudingen, rollen, werkafspraken, de manier waarop het algemeen 

bestuur de scholen kan leren kennen, de Koers en de 100 dagen ervaringen van Bob.  

 


