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De eerste nieuwsbrief van de GMR SO/VSO. Als GMR willen wij graag onze 
achterban betrekken bij onze werkzaamheden. De GMR PO werkt al langer met 
een nieuwsbrief en die blijkt in een behoefte te voorzien.  

Uiteraard hopen wij dat ook met onze nieuwsbrief te bereiken. 
 

Op het moment bestaat het speciaal onderwijs uit 8 scholen. Sommige van die 
scholen hebben alleen een SO afdeling; een aantal scholen heeft ook een 
afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.  

Elke school heeft een medezeggenschapsraad en deze MR’s kiezen elke drie jaar 
leden voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Naast de GMR 

so/vso, is er een GMR voor het PO en voor het VO.  
De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur (CVB) van BOOR. 
 

Vergadering van 9 december 2014 
 
Bij de vergaderingen van de GMR SO/VSO  is Willy Feijer als ambtelijk secretaris 

altijd aanwezig. De afgelopen vergaderingen heeft hij, wegens herstel na een 
ongeval, moeten verzuimen. Gelukkig is hij weer voor een groot deel hersteld, in 
ieder geval genoeg om het werk weer op te pakken. 

Namens het CvB is Anne de Visch Eybergen bij de vergaderingen aanwezig en 
Toon Kuijs als bovenschools directeur.  

Ook mochten we twee gasten namens het Algemeen Bestuur verwelkomen: 
Miriam Scha en Paul Zevenbergen. 
 

Allereerst hebben Miriam en Paul toegelicht waarom zij zitting hebben genomen 
in het Algemeen Bestuur en uiteengezet wat hun werkzaamheden inhouden. 

Daarnaast is er ruimte geweest voor vragen vanuit de leden van de GMR en vond 
er een levendige discussie plaats. 

Vanuit de GMR wordt de zorg naar het AB uitgesproken over Passend Onderwijs 
en het behoud van expertise op de scholen. Zo is de toekomst van SCOOR, de 
ambulante begeleidingsdienst van BOOR, nog niet geheel duidelijk. We denken 

dat hierbij ook een rol is weggelegd voor BOOR als werkgever. 
Op financieel gebied wordt nog het onderwerp ‘opbouw van het 

weerstandsvermogen’ aangekaart. Het AB en het CvB vinden wel dat hier het 
solidariteitsprincipe zal worden vastgehouden tot 2018. Hopelijk is het 
weerstandsvermogen dan op 10%. 

 

Mededelingen 
 De nieuwe cao po is vastgesteld. De tekst is inmiddels bekend. De meeste 

maatregelen uit de cao gaan in augustus 2015 in. Duurzame inzetbaarheid is 

al in werking getreden.  
 De Archipel heeft een basisarrangement gekregen en binnenkort zal bekend 

worden wie de nieuwe directeur zal zijn van deze school. 
 De Recon SO en de Openluchtschool bekijken de mogelijkheid van een fusie. 
 



Achtmaandsrapportage 
De achtmaandsrapportage is duidelijk. Bij het punt over de 

ondersteuningsplanraad wordt nog toegevoegd dat Jan van Hulst (lid GMR) deel 
uitmaakt van de ondersteuningsplanraad van RIBA en dat hij ook als maatje bij 
KOERS VO aanschuift. 

 

Integriteitscode 
Het betreft hier een aanvulling op een bestaande nota. Er is afgesproken dat 
BOOR positief staat t.o.v. nevenfuncties om de maatschappelijke betrokkenheid 

te bevorderen. 
Over relaties op de werkvloer vindt de GMR dat BOOR niet kan aangeven dat de 

relatie niet is toegestaan. Wel kunnen er maatregelen genomen worden als het 
om een hiërarchische verhouding gaat. 
 

Procedure benoeming schooldirecteuren 
Een profielschets wordt opgesteld door de directeuren van de scholen. Deze 
schets wordt samen met de MR opgesteld. De vacatures worden intern en extern 
uitgezet. Het voorstel is om een voorselectie te laten maken door de 

bovenschools directeur. 
 

Werving nieuwe leden 
Er zijn dringend nieuwe leden nodig voor de GMR SO/VSO. Op het moment telt 

de GMR 7 leden van de personeelsgeleding en 2 leden van de oudergeleding. 
Als aspirant leden wonen Anja Mulder en Henkbert Kruizenga de vergaderingen 

bij. 
Er zullen tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Willy benadert de Archipel 
en de Tyltylschool, waarvan nu geen vertegenwoordiging in de GMR is. 

Er wordt een flyer ontworpen om aandacht te vragen voor het GMR werk. 
We hopen snel met een voltallige GMR bestaande uit 8 ouders en 8 

personeelsleden aan de slag te kunnen. 
Momenteel bestaat de GMR SO/VSO uit de volgende personen: 

 
Oudergeleding:    Personeelsgeleding: 
Edwin van Tricht (voorzitter)  Eva Vlaming (secretaris) 

Dayanara Medina    Jan van Hulst (vice voorzitter) 
      Marjolijne van den Berg 

      Annette van Meijeren 
      Ellen Vintges 
      Keetie Hobbel 

 
Onze volgende vergadering is op woensdag 4 februari 2015. 

 
Namens de leden van de GMR SO/VSO wensen wij iedereen een gelukkig 
 

 
 

 
 
 


