
 

Nieuwsbrief GMR-PO 
 

Het schoolbestuur BOOR heeft 68 scholen voor (speciaal) basisonderwijs, 
ook wel primair onderwijs genoemd. Al deze scholen hebben een eigen 
medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directeur van de 
basisschool over het beleid van de school. 
De MR’s kiezen elke drie jaar de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) voor het primair onderwijs. De GMR is de gesprekspartner 
van het College van Bestuur (CVB) van BOOR. De MR’s zijn de achterban van de GMR. 
 
Om de MR’s goed te kunnen vertegenwoordigen, moet de GMR goed weten wat er speelt op 
de scholen. Ook is het belangrijk dat de leden van de MR’s weten dat hun belangen goed 
vertegenwoordigd worden. Om in contact te komen met elkaar is er sinds februari 2013 een 
besloten LinkedIngroep waarop leden van de MR’s en de GMR met elkaar in discussie 
kunnen. Medewerkers van het bestuursbureau en directeuren van de BOOR-scholen kunnen 
niet lid worden, want we willen dat het discussieplatform een plek kan zijn waar je 
ongestoord met elkaar in gesprek kan gaan. 
Je kunt via LinkedIn een verzoek doen om lid te worden van deze groep. De beheerder wil 
vervolgens weten van welke MR je lid bent en of je eventueel een functie hebt (voorzitter of 
secretaris). Als je bent toegelaten tot de webgroep, kan je vervolgens mee discussiëren en 
zelf vragen aan het netwerk voorleggen. 
 
Het aantal leden dat via LinkedIn de GMR-PO volgt is beperkt. Bij wijze van proef zetten we 
de algemene informatie van de GMR-PO die op LinkedIn is geplaatst in deze nieuwsbrief. 
Reacties op de nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 
 
 

In deze eerste nieuwsbrief 
In deze eerste nieuwsbrief hebben we de volgende onderwerpen: 

1. Er is een nieuwe GMR voor het primair onderwijs.  
2. Een korte impressie van de 64e vergadering van de GMR-PO op 26 juni 2014 
3. Het vraagstuk van de huisvesting van de scholen 

 
 

Nieuwe GMR voor Primair Onderwijs 
De GMR heeft een zittingstermijn van drie jaar. De periode 2011-2014 loopt nu af, dus er 
moest een nieuwe GMR gekozen worden. De GMR-PO bestaat maximaal uit zestien leden: 
acht personeelsleden en acht ouders. Inmiddels is de nieuwe GMR-PO bekend, en op 
vergadering van 26 juni hebben de zittende GMR en de nieuwe leden kennis met elkaar 
gemaakt.  
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Personeelgelding 
Bij de personeelsgeleding waren minder kandidaten dan plaatsen. Dat betekent dat alle 
personeelsleden die zich hebben aangemeld, automatisch lid zijn geworden van de GMR-PO.  
 
De personeelsgeleding bestaat nu uit: 

1. Miranda Hagoort, Het Landje (reeds lid in de vorige periode) 
2. Colette van Hemmen, Rijckevorselschool 
3. Chantal Lauwens, Het Pluspunt 
4. Corrine Sierink, De Pijler 
5. Cees Voesenek, op re-integratiebasis werkzaam (reeds lid in de vorige periode)  

 
De personeelsgeleding kent dus een onderbezetting: er zijn acht 
plaatsen te vergeven, waarvan er slechts vijf worden ingenomen. 
De GMR-PO vindt dit samen met het bestuur van BOOR dat een 
zorgwekkende zaak is. Juist in tijden van grote veranderingen en 
bezuinigingen is het belangrijk dat het personeel ook zijn stem 
laat horen. Naar deze stem wordt ook serieus geluisterd door het 
bestuur van BOOR, zoals het nieuwe lid Chantal Lauwens na haar 
eerste vergadering constateerde.  

 
Het zou daarom heel erg fijn zijn als zich alsnog personeelsleden inzetten voor de GMR-PO. 
Belangrijk om te weten is dat de taakuren die hiermee gemoeid zijn, vergoed worden aan 
jouw school. Dat betekent dus dat jouw school gecompenseerd wordt voor de uren dat je in 
de GMR-PO zit en deze uren dus niet ten koste gaan van de kerstviering en andere 
belangrijke zaken.  
 
De nieuwe periode betekent ook dat we afscheid nemen van de volgende personeelsleden: 

1. Arthur Ooms, De Vierambacht  
2. Marjo van Es-Vermeulen, OBS Prisma 
3. Else-Marike Visser, De Bergse Zonnebloem  
4. Remko van der Kaaden, docent bewegingsonderwijs bij drie scholen op Zuid  
 
 

Oudergelding 
Voor de oudergeleding waren meer aanmeldingen dan plaatsen 
(eenentwintig kandidaten voor acht plaatsen). Daarom zijn tussen 2 en 
20 juni verkiezingen gehouden voor de oudergeleding. Hierbij hebben 
de oudergeledingen van de afzonderlijke MR’s stemrecht. Helaas 
hebben maar 15 van 71 scholen gebruik gemaakt van dit recht. 
De GMR-PO vindt samen met het bestuur van BOOR dat dit 
zorgenwekkend is: de vraag is waarom deze opkomst zo laag is. Een 
cruciale rol ligt hierbij bij de directeur van de scholen, die de 
oudergeledingen van de GMR’s moet informeren. Ook moeten de 
GMR’s zelf de termijnen in de gaten houden. Positief is in ieder geval wel dat er überhaupt 
verkiezingen gehouden konden worden: bij de vorige periode was dat niet nodig vanwege 
het geringe aantal aanmeldingen.  
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De oudergeleding bestaat nu uit: 
1. Lenneke Bood, Duo 2002 (reeds lid in de vorige periode) 
2. David de Glint, De Wilgenstam (reeds lid in de vorige periode) 
3. Martijn Groenewegen, De Bergse Zonnebloem 
4. Daniel Kapitan, Tuinstad (reeds lid in de vorige periode) 
5. Shequita Kalloe, Passe Partout 
6. Marco van der Sloot, Fridtjof Nansen 
7. Carolien Vermaas, De Margriet 
8. Frederique Veldman, De Vierambacht (reeds lid in de vorige periode) 

 
De nieuwe periode betekent ook dat we afscheid nemen van de volgende ouders: 

1. Stijn Brakkee, De Vierambacht 
2. Birte van Elk, De Bergse Zonnebloem 
3. Wieneke Verweij, De Margriet 
4. Oktay Yüksel, Het Pluspunt  

 
De GMR-PO dankt de oude leden voor hun tomeloze inzet en de kennis die ze in de 
afgelopen jaren meebrachten. Het waren niet altijd de leukste jaren en dat vroeg veel van de 
leden. Bij de laatste vergadering werd meermaals geconstateerd dat de lijn op weg naar 
boven is ingezet, maar dat neemt niet weg dat er regelmatig het nodige chagrijn was. Aan 
het begin van het nieuwe schooljaar zullen we uitgebreid afscheid van hen nemen.  
Vol vertrouwen kijkt de nieuwe ploeg naar de onderlinge samenwerking. De eerste 
vergadering had in ieder geval genoeg positieve energie. 
 
 

Start nieuwe GMR 
De nieuwe GMR-PO zal in september aantreden. De eerste vergadering is op 18 september, 
om 18:30 uur. In deze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar zal een aantal afspraken 
gemaakt worden binnen de nieuwe GMR-PO: 

1. wie wordt de voorzitter en secretaris 
2. vergaderdatums en tijdstip van aanvang 
3. verdeling van de contactpersonen over de verschillende scholen 

 
 

Korte impressie vergadering 64  

Op donderdag 26 juni vond de laatste vergadering plaats van de GMR-PO in de oude 
samenstelling. Heel fijn was het dat alle nieuwe leden waren aanwezig om kennis te maken 
met elkaar. 
 
De belangrijkste agendapunten worden hier weergegeven. 

 
  



[4/6] 
 

Ondersteuningsplanraad 
Om te beginnen hadden we twee gasten, namelijk twee leden van de 
Ondersteuningsplanraad voor het Passend Primair Onderwijs 
Rotterdam. De leden hebben ons verteld was hun taak is en hoe we 
met hun contact kunnen komen: neem een kijkje op: 
www.pporotterdam.nl 
 
De achterban van de Ondersteuningsplanraad zijn de MR’s van de 
scholen en zij kiezen ook de leden. Omdat het echter ondoenlijk is 

om alle MR’s van alle schoolbesturen te spreken (voor BOOR zijn dat er al 71), is er voor 
gekozen om de kennismaking te doen met de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraden. 
 
Tot ieders gêne is BOOR niet vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad omdat het 
fout is gegaan bij de verkiezingen die dit najaar zijn gehouden. Op dit moment zijn er twee 
vacatures in de personeelsgeleding. Nadrukkelijk zijn hiervoor twee BOOR-kandidaten 
voorgedragen. De personeelsgeleding van de MR’s hebben stemrecht voor deze tussentijdse 
verkiezingen. 
 

Financiën 
Vervolgens hebben we gesproken over de financiële stukken. Er was een 
viermaandsrapportage, die ter kennisname was. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat 
de uitgaven gelijke tred houden met de begroting. In de krant stond deze week een 
alarmerend bericht over een nabetaling aan de belastingsdienst. Dit is echter ‘oud nieuws’ 
en was al verwerkt in de jaarrekening 2013. Niet leuk, maar ook geen nieuwe deuk in de 
begroting. 
Ook is gesproken over de Kaderbrief. De Kaderbrief bevat de beleidsvoornemens voor de 
begroting die in het najaar wordt opgesteld. De GMR-PO is zeer kritisch over het feit dat de 
Kaderbrief weinig inhoudelijke informatie bevat over de keuzes die gemaakt moeten 
worden. 
 

Ziekteverzuimbeleid 
Hierna hebben we erg lang stil gestaan bij het verzuimbeleid. BOOR heeft gigantisch hoge 
verzuimpercentages: 8,7%, waar het landelijk 6% is. Alle niet gewerkte uren kosten enorm 
veel geld. Als BOOR er in slaagt het verzuimpercentage drastisch te doen dalen, scheelt dat 
enorm op de begroting. Daardoor komt BOOR er ook weer sneller financieel bovenop. 
 
BOOR krijgt gratis een helpende hand vanuit het Vervangingsfonds om het ziekteverzuim te 
doen dalen. Duidelijk is dat BOOR niet op de huidige wijze voort kan gaan. De directeur van 
de school neemt hierbij een belangrijke sleutelpositie in. Hij of zij is verantwoordelijk voor de 
sfeer in de school, maar ook voor het tijdig aanspreken van mensen op het verzuim. Zeker 
als mensen zich vaak ziek melden, kan hier een andere oorzaak achter liggen. 
 
 

Afspiegelingsbeginsel 

http://www.pporotterdam.nl/
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BOOR wil gaan werken met een afspiegelingsbeginsel. Nu is het zo dat als er te veel 
personeel op een school is, degene die het laatste is binnengekomen, moet vertrekken. Dat 
is niet altijd wenselijk, omdat het personeelsbestand op een school hierdoor heel erg 
eenzijdig kan worden qua opbouw. Meestal betekent dit een oververtegenwoordiging van 
de oudere groep. 
 
Bij het afspiegelingsbeginsel wordt per leeftijdsgroep (cohort) bepaald wie er het laatste is 
binnen gekomen. Hierdoor is het niet perse de jongste medewerker die moet vertrekken. 
 
De GMR-PO heeft positief geadviseerd over het invoeren van het afspiegelingsbeginsel. 
 
 

Meerjarenbestuursformatieplan 
Over het Meerjarenbestuursformatieplan (MJBFP) zal de GMR-PO een positief advies 
afgeven. Hierbij plaatsen we wel een kritische noot dat ook hier geen duidelijke 
beleidskeuzes worden gemaakt. Wij vinden het niet gepast om het MJBFP hierop af te 
wijzen, maar willen wel een meer beleidsrijke begroting 2015 zien. 
 

 
Medezeggenschapsstatuut 
Tot slot hebben we met buitengewoon veel plezier het nieuwe medezeggenschapsstatuut 
kunnen vaststellen. Een belangrijk punt voor de GMR was de vergoeding van de uren voor de 
personeelsleden. Deze kwamen altijd ten laste van de school die iemand in de GMR-PO had 
zitten. Voortaan worden deze uren ‘vergoed’ aan de school die iemand in de GMR-PO heeft 
zitten. 

 
Huisvestingsvraagstukken 
Basisschool De Driehoek in Delfshaven werd dit voorjaar 
geconfronteerd met de mededeling dat de school 
samengevoegd gaat worden met andere scholen in de 
buurt. De reden hiervoor is dat De Driehoek te weinig 
leerlingen heeft, en dat dit ook geldt voor twee andere 
scholen in de buurt. Met te weinig leerlingen op een 
school kan de kwaliteit van het onderwijs sneller in het 
gedrang komen. Zo worden combinatiegroepen niet als 
ideaal gezien. Ook zijn de kosten onevenredig hoog voor 
zo’n kleine school. 
Op het platteland kan de keuze gemaakt worden zo’n 
kleine school te laten bestaan, omdat er geen goede 
alternatieven zijn. In Rotterdam is dat een ander verhaal 
met alleen al 71 scholen van BOOR, naast de andere schoolbesturen. 
 
De reden om De Driehoek samen te voegen met een andere school, heeft dus op zich een 
goede achtergrond. De ouders en personeelsleden van De Driehoek en de GMR-PO is echter 
wel heel erg geschrokken van de wijze waarop het besluitvormingstraject heeft 
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plaatsgevonden. De school voelde zich heel erg overvallen en voelde zich niet meegenomen 
in het besluitvormingstraject. 
 
Het bestuur van BOOR heeft ruiterlijk erkend dat dit proces niet is verlopen zoals het zou 
moeten verlopen. Voor de toekomst wil BOOR hieruit lering trekken. Daarnaast is de GMR-
PO uitgenodigd om mee te denken over de criteria voor de toekomst. Er zijn meer scholen 
van BOOR die erg klein zijn, en die in de buurt van een andere (BOOR-)school staan. De vraag 
is welke scholen zelfstandig kunnen blijven voortbestaan en welke niet. 
 
Op 17 juni jl. heeft het GMR-PO samen met het bestuur en bovenschools directie van BOOR 
een brainstorm sessie gehad. Onderwerp van gesprek waren o.a. de problematiek rondom 
kleine scholen en het huisvestingsbeleid in relatie tot leegstand. Dit alles binnen de context 
van de lange termijn veranderingen die wij gezamenlijk met de scholen zullen moeten 
doorvoeren om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs te waarborgen.  
 
De avond werd ingeleid door Huub van Blijswijk, die een uitgebreide uiteenzetting gaf van de 
stand van zaken en de vraagstukken die op tafel liggen. Het was goed om ook stil te staan bij 
het wettelijk kader enerzijds, en de ruimte c.q. ambitie die wij gezamenlijk vanuit BOOR 
willen waarmaken anderzijds.  
 
Vervolgens is in vijf verschillende groepen dieper gediscussieerd over de verschillende 
onderwerpen. De belangrijkste punten zijn ter afronding plenair met elkaar gedeeld. 
Concrete vervolgacties zullen per onderwerp volgen.  
 
Er was veel energie en enthousiasme om op deze manier de interactie met elkaar te zoeken. 
We zijn voornemens om deze vorm van vergaderen c.q. werksessies op gezette tijden te 
herhalen om hiermee de wezenlijke, lange termijn onderwerpen vroegtijdig met elkaar te 
bespreken 
 
Als je wilt meepraten over dit onderwerp, kan je terecht op de LinkedIn-pagina, en bij de 
contactpersoon vanuit de GMR-PO voor jouw school. 


