
 

 

Nieuwsbrief Medezeggenschap | 28 januari 2016 

 
 

BOOR start met basiscursus medezeggenschap  

Op dinsdag 15 maart of op donderdag 24 maart kunt u deelnemen aan de basiscursus 

medezeggenschap speciaal voor de leden van medezeggenschapsraden op de 

basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs van BOOR. Deze basiscursus is 

bedoeld voor nieuwe leden van medezeggenschapsraden, maar ook leden, die hun kennis 

willen ophalen, kunnen deelnemen. Deelname aan deze cursus is gratis en als extraatje 

ontvangt u de ‘map medezeggenschap’ met daarin veel praktische informatie. 

De cursus wordt van 19.30 uur tot 21.30 uur gegeven op het bestuurskantoor van BOOR op 

de Prins Hendrikkade 14. U kunt zich inschrijven door vóór 5 maart een e-mail te sturen naar 

medezeggenschap@stichtingboor.nl onder vermelding van uw naam, geleding (ouder of 

personeel) en de naam van uw school.  

 

Enquête over het functioneren van medezeggenschapsraden op de scholen 

van BOOR. 

Het bestuur van stichting BOOR wil graag weten hoe de leden van de 

medezeggenschapsraden denken over het functioneren van de medezeggenschap en hun 

werk in de mr. Dit voorjaar wordt uw medewerking gevraagd om uw mening hierover kenbaar 

te maken door het invullen van een enquête, die u rechtstreeks of via de school ontvangt.  

De opbrengst van dit onderzoek kan het bestuur helpen doelgericht te werken aan het 

versterken van de medezeggenschap in de scholen. 

  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden vergaderen 

Vorige week hebben de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden vergaderd. 

De verslagen worden, na goedkeuring, gepubliceerd op de openbare website van BOOR: 

www.boorbestuur.nl/medezeggenschap. Hier komen ook de agenda’s te staan voor de 

komende vergaderingen; deze vinden plaats op 7 maart (gmr-vo), op 9 maart (gmr-so/vso) 

en op 10 maart (de gmr-po).  

De GMR-po en de GMR-so/vso schrijven en verspreiden in principe na iedere vergadering 

ook een eigen nieuwsbrief. Indien u deze wilt ontvangen, kunt u dat laten weten aan 

w.feijer@stichtingboor.nl   

 

http://www.boorintranet.nl/default.asp?page=nieuws&pid=14&id=1979
mailto:medezeggenschap@stichtingboor.nl
http://www.boorbestuur.nl/medezeggenschap
mailto:w.feijer@stichtingboor.nl


Medezeggenschapsreglementen worden geactualiseerd 

Formeel moet het medezeggenschapsreglement van de scholen van BOOR iedere twee jaar 

opnieuw worden vastgesteld. Dit gebeurde de laatste keer in het voorjaar van 2014. Dit 

voorjaar krijgen de medezeggenschapsraden daarom opnieuw het reglement ter vaststelling 

voorgelegd. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk iets te veranderen, maar het is wel een 

goed moment om de reglementen te actualiseren door recente wetswijzigingen in de 

reglementen te verwerken. 

Om de reglementen goed te kunnen adresseren het dringende verzoek om het MR-formulier 

in te vullen, zodat BOOR over het juiste e-mailadres van uw mr beschikt. U vindt het 

formulier hier. 

 

 

 

Voor vragen over medezeggenschap, kunt u een bericht sturen naar 

medezeggenschap@stichtingboor.nl. 

 

Bekijk de nieuwsbrief online. 

 

De nieuwsbrief medezeggenschap wordt verstuurd naar de scholen en de ons bekende e-

mailadressen van leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. Het 

verzoek aan de directies van de scholen is om deze nieuwsbrief in ieder geval door te sturen 

naar de eigen medezeggenschapsraad. Voor vragen en of opmerkingen kunt u een e-

mail sturen aan medezeggenschap@stichtingboor.nl. 
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