Kernpunten vergadering 7 december 2020:
Aanwezig
Algemeen bestuur
Philip Geelkerken (voorzitter), Mohamed Acharki, Marianne van den Anker, Hamit Karakus,
Focco Vijselaar, Jessica van Wingerden
College van bestuur
Huub van Blijswijk (voorzitter), Bob de Baedts, Renata Voss
Rob van Butselaar (concern-controller)
Rozemarijn van der Lee (bestuurssecretaris)
Rianne van Dijk (beleids- en bestuuradviseur)

13. Mededelingen
Algemeen bestuur
Gesprek Kasmi 27/11
Op 27 november hebben Philip, Huub en Renata het halfjaarlijks overleg met wethouder Kasmi
gevoerd. Het was een plezierig gesprek.
-

Gesprek subcommissie BOOR 30/11

Het gesprek met de subcommissie op 30 november over jaarplan, begroting en tweede
voortgangsrapportage verliep goed. De subcommissie was akkoord met de nieuwe vorm voor
de voortgangsrapportages.
Het algemeen bestuur informeert naar de vraag die één van de leden in de subcommissie heeft
gesteld naar het innovatieprogramma bij BOOR. Het college van bestuur licht toe dat er bij
BOOR geen specifiek innovatieprogramma is. Er lopen wel een aantal innovatieve pilots,
gebundeld zou je deze mogelijk innovatieprogramma kunnen noemen. De vraag van
GroenLinks is toegelicht vanuit de voortgangsrapportage. BOOR wil graag een grote pilot doen
waarin we volledig zonder schotten tussen zorg en onderwijs kunnen werken. Echter, daar zijn
zoveel partijen bij betrokken, dat het tot nog toe niet is gelukt om de handen op elkaar te krijgen.
Middels de kleinere pilots verkennen we nu deelgebieden, deze pilots geven ons een goed zicht
wat wel en niet kan en waar we tegenaan lopen.
-

Gesprek voorzitters gmr’s

Op 1 december heeft Philip gesproken met de voorzitters van de gmr’s. Grosso modo loopt het
goed, de open relatie met de bestuursleden wordt gewaardeerd. De contacten tussen gmr en
achterban vormen een aandachtspunt.
College van bestuur:
Er zijn geen mededelingen.
1

14. Verslag openbare vergadering 26 oktober 2020
Het verslag wordt met dankzegging ongewijzigd vastgesteld.
15. Termijnagenda 2021
De termijnagenda 2021 is akkoord.
16. Overdracht gebouwen en recht van opstal dak Margriet
Overdracht juridisch eigendom schoolgebouwen en bijbehorende terreinen
BOOR houdt een groot aantal schoolgebouwen in Rotterdam in stand. De gemeente is juridisch
eigenaar van die gebouwen en de bijbehorende terreinen.
Uitgangspunt in de onderwijswetgeving is dat het juridisch eigendom door de gemeente wordt
overgedragen aan het bevoegd gezag. Deze overdracht heeft om moverende redenen echter
nimmer plaatsgevonden. Sinds 2015 is BOOR volledig verantwoordelijk voor het onderhoud. In
de praktijk handelt BOOR als juridisch eigenaar. Economisch ligt het eigenaarschap bij de
gemeente. Om een en ander conform wettelijk kader in te regelen willen de gemeente en
BOOR deze juridische overdracht op korte termijn (alsnog) plaats laten vinden in een aantal
tranches. De overdracht van de eerste tranche van 30 locaties zal nog dit jaar plaatsvinden.
Gefaseerd volgen er in 2021 meer tranches.

De auditcommissie heeft op 23 november positief geadviseerd op dit besluit. Het bestuur gaat
akkoord met de overdracht van het juridisch eigendom van onze schoolgebouwen van de
gemeente naar BOOR.
Vestiging van het recht van opstal op het dak van de Margriet
In de zomer van 2020 is er door nauwe samenwerking tussen gemeente, energiecoöperatie
Blijstroom en deelnemers in de coöperatie een zonnedak gerealiseerd op het dak van de
Margriet aan de Nolensstraat 44. BOOR is één van de deelnemers in de coöperatie en heeft het
dak van de school ter beschikking gesteld. Om gebruik te kunnen maken van de
subsidieregeling (regeling verlaagd tarief) dient het Recht van Opstal te worden gevestigd op
het dak van de locatie.
Vanuit het algemeen bestuur komt de vraag hoe de risico’s wat betreft de verantwoordelijkheid
voor het dak zijn geborgd. Het college van bestuur antwoordt dat het schoolbestuur
verantwoordelijk blijft voor het onderhoud aan het dak, tenzij er schade aantoonbaar is
veroorzaakt door het collectief. Dan worden de kosten ook collectief gedragen.
Het bestuur besluit met die toelichting tot het vestigen van het recht van opstal op het dak van
de Margriet.
17. Portefeuilleverdeling
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Per 1 december 2020 is Bob de Baedts begonnen als lid van het college van bestuur. Eerder
heeft een gesprek plaatsgevonden in het strategisch beraad (college van bestuur plus
bestuurssecretaris) over de portefeuilles. Het algemeen bestuur kan zich vinden in de
voorgestelde portefeuilleverdeling tussen de drie leden college van bestuur:
Huub

Renata

Bob

Sector voortgezet onderwijs

Sector (speciaal)

Bedrijfsvoering BOOR

basisonderwijs

- Financiën (waaronder ROB

Sector (voortgezet) speciaal
onderwijs
Strategie

subsidies)
Sector speciaal onderwijs:

- Concern control

onderwijskwaliteit en

- Huisvesting en inkoop

lerarentekort

- ICT (infra, hardware en
beveiliging)

Interne verbinding

Onderwijskwaliteit

- Informatievoorziening
- HR

Interne en externe

HR / organisatieontwikkeling

bedrijfsvoeringsprocessen

Identiteit en burgerschap

- Juridisch
- Communicatie

Passend onderwijs

ICT in het onderwijs

boegbeeldrol
Medezeggenschap

Doorlopende leerlijnen
Komende zes maanden staan in het teken van goed inwerken op de
bedrijfsvoeringsportefeuille, de organisatie goed leren kennen, hopelijk schoolbezoeken af te
kunnen leggen en een eerste stap in het leren kennen van het onderwijs, via een inhoudelijk
onderwijskundig thema. Voor de zomer zal de gang van zaken en de portefeuilleverdeling
worden geëvalueerd.
18. Bestuursrapportage
Het algemeen bestuur neemt met belangstelling kennis van de bestuursrapportage, die eerder
heeft voorgelegen in de commissievergaderingen.
19. 1-oktobertelling
In de oplegger wordt verslag gedaan van de gerealiseerde leerlingentellingen op de peildatum
van 1 oktober 2020. De gegevens zijn afgezet tegen het belangstellingspercentage, we zien dat
dat terugloopt. Dit is een trend die we zien bij de grote schoolbesturen in Rotterdam. Wat bij
BOOR meespeelt, is dat we een aantal kleine scholen hebben moeten sluiten. Dat leidt tot
leerlingenverlies. Een deel van de krimp is daarnaast te verklaren door de uitruil van scholen,
die ervoor bedoeld is van kleine scholen weer gezonde scholen te maken. Door verschillen in
denominatie kiezen ouders niet altijd voor de aangewezen school.
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20. Definitieve stukken
Het algemeen bestuur neemt kennis van de definitieve versies van het jaarplan 2021, de
tweede voortgangsrapportage 2020 en bijbehorende aanbiedingsbrief voor de gemeenteraad.
21. Rondvraag en sluiting
Marianne bedankt voor de bloemen die zij van BOOR heeft ontvangen, omdat het haar laatste
vergadering is. Philip bedankt Marianne namens het bestuur voor haar grote inzet in de
afgelopen jaren.
Philip bedankt vervolgens alle collega’s uit het algemeen bestuur, college van bestuur en staf
uitvoerig voor de goede jaren en het harde werk, daar het ook zijn laatste vergadering is. Hij
blikt terug op de ontwikkeling van acht jaar geleden tot nu en spreekt zijn visie uit voor het
BOOR van de toekomst.
Er komt een fysiek afscheidsmoment in 2021.
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