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      NIEUWSBRIEF MEI 2015                                         

  GMR SO/VSO        

 
 
Beste lezer, 
 
In de vierde 
nieuwsbrief van 
de gmr-so/vso 
willen wij graag 
kort verslag doen 
van onze laatste 
vergadering op 
14 april 2015. 
 
Aangezien er 
tussentijdse 
verkiezingen 
komen, werd 
deze 
vergadering ook 
bijgewoond door 
onze aspirant 
leden. Als gast 
was aanwezig 
Angela 
Kehlmann. Zij is 
ouder van een 
leerling bij het 
Passercollege. 
 
Mocht u naar 
aanleiding van 
deze nieuwsbrief 
nog vragen 
hebben, dan 
kunt u contact 
opnemen met de 
leden van de 
gmr-so/vso. 
 
 
 
 
 
 

 
Beleid bij 
crisissituaties rond 
zorgleerlingen SISA 
 
Omdat er vaak 
onduidelijkheid is over 
hoe en/of wanneer er 
een melding moet 
worden gedaan bij Sisa 
of AMK werd dit punt 
door de gmr 
ingebracht. Er is vanuit 
BOOR ook geen beleid 
op dit punt.  
Het voorstel aan 
BOOR is om te komen 
tot een protocol wat dit 
onderwerp betreft. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Van de Euromast af …… 
 
Toon Kuijs nam tijdens deze vergadering 
afscheid van de gmr-so/vso.. 
Als dank voor zijn bijdragen mag Toon gaan 
abseilen vanaf de Euromast.Toon heeft 
toegezegd dat hij een foto zal mailen van zijn 
heldhaftig handelen. Overigens bleek Toon al 
eerder van de Euroamst abgeseild te zijn. 
Toon, nogmaals veel succes gewenst in je 
nieuwe werkkring! 
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Uitbreiding BOOR services 
 
In de vorige vergadering was dit punt al  
uitgebreid aan de orde geweest. De gmr 
had toen aangegeven dat het voorstel 
onvoldoende was onderbouwd. Inmiddels  
is er extra informatie aangeleverd en heeft  
er extra overleg plaatsgevonden met  
het CvB en vertegenwoordigers uit de  
gmr’s. Er zijn drie uitgangspunten  
geformuleerd: 
-Daar waar extra budget beschikbaar wordt 
gesteld voor extra formatie, is uit- 
breiding geen probleem. 
-Voor Boor Services geldt in wezen hetzelfde 
als voor de scholen: taakstelling om binnen 
het afgesproken budget te blijven.  
Daar waar meevallers gebruikt worden voor  
andere investeringen is dit vanuit de gmr geen  
probleem. 
-Als de investering bovenop de begroting 
van Boor Services komt, dan moet er een 
afspraak zijn over wat dit oplevert voor de scholen. 
Op die manier wordt gegarandeerd dat extra  
investeringen ook ten goede komen aan het 
onderwijs.   
In totaal zijn 10 voorstellen voor uitbreiding 
gedaan.(aan bovenstaande uitgangspunten 
voldoen 7 voorstellen). Na toezegging over 
extra financien via inkoop worden ook de andere 
2 uitgangspuntenm gerealiseerd. 
Wat betreft het voorstel om  
managementondersteuning uit te breiden 
is het standpunt van de gmr dat dit  
opgevuld zou moeten worden vanuit  
herplaatsing 
 
Strategisch beleidsplan 
Het gaat hier om een ‘koersdocument’.  
Het is de bedoeling dat scholen binnen de kaders  
hun eigen invulling geven.  Dit document zal nog  
verder uitgewerkt moeten worden. 
In de vergadering van mei zal dit stuk terugkomen  
als voorgenomen besluit. De leden van de gmr 
bekijken het document en sturen vragen en/of  
adviezen aan de ambtelijk secretaris van de gmr’s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitrol CAO PO, stand van zaken. 
 
Voor 1 mei 2015 moet er een advies uitgebracht 
worden aan BOOR of de scholen basis- of 
overlegmodel invoeren. Overlegmodel mogen de 
scholen invoeren als daarvoor gekozen wordt. Dit 
hoeft niet. Scholen mogen ook het basismodel blijven 
houden. Als de personeelsgeleding van de gmr’s po 
en so/vso kiezen voor het basismodel, dan is dat het 
model voor alle scholen binnen BOOR. 
Verschil is dat bij het basismodel de lesuren (930 uur) 
en de opslagfactor vast staat. Bij het overlegmodel 
wordt dit meer vrijgelaten. 
 
Er wordt ingestemd met het overlegmodel, zodat 
scholen zelf de keuze hebben welk model gebruikt 
wordt. 
Een punt van discussie was om de urennorm vrij te 
laten. Er wordt uitgegaan van 40 uur per week. In een 
normjaartaak van 1659 uur per jaar, zou 59 uur nog 
moeten worden ingevuld. Dit zou (kunnen) betekenen: 
dat collega’s vakantiedagen zouden moeten inleveren. 
 
De personeelsgeleding is van mening dat dit wellicht 
meer werkdruk geeft, dan de 2 uur per week extra 
werk. Het advies wordt meegegeven aan het CvB om 
ook de urennorm vrij te laten. 
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Volgende vergadering; 

 

Onze volgende vergadering is op woensdag 20 mei  2015 

Uiteraard bent u altijd als gast welkom om onze vergaderingen bij 

te wonen.. 

 

 

 

 

Mededelingen: 
 
 
Meerjaren bestuursformatieplan 
Dit plan zal in het vervolg opgesteld worden na 1 oktober. Het gaat hier 
om een overgangsjaar.  
Er zijn geen veranderingen in de personele sfeer te verwachten. 
Omdat in het vervolg het plan eerder wordt opgesteld kan ook rekening 
worden gehouden met de juiste leerlingenaantallen. 
 
Kaderbrief 2016 
De GMR heeft uiteindelijk ingestemd met de afdrachten die in de 
kaderbrief 2016 worden genoemd. 
Er wordt een positief advies gestuurd naar het CvB. 
 
Bezetting gmr-so/vso 
Inmiddels is op alle scholen een flyer uitgedeeld om leden te werven voor 
de gmr-so/vso. Binnenkort hopen wij weer een volleldig bemande raad te 
hebben. U wordt zo snel mogelijk hierover geinfromeerd. 
 
Aanpak bouwprojecten  
Dit stuk met bijlagen wordt besproken met de gmr. 
De  grootste kostenpost wordt ingenomen door de bouw van de 
Mytyl/Tyltyl samen met Rijndam revalidatiecentrum. (Bouwheer is de 
gemeente Rotterdam). 
 
Schoolondersteuningsprofielen 
De bedoeling is om een eenduidig systeem binnen BOOR op te zetten 
om op die wijze overzicht te krijgen van de 
schoolondersteuningsprofielen. 
 
 
 
 
 
 


