
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De enthousiaste groep van ouders en 
personeelsleden die de gmr speciaal onderwijs 
vormt, mag uitgebreid worden! Dat houdt in dat u de 
kans heeft om u aan te melden voor de gmr en om 
mee te komen denken en praten over het beleid dat 

ook de school van UW KIND aangaat!   
Wat is de gmr?  De gmr’s zijn de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van 
Stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs 
Rotterdam). Er is een gmr voor het primair 
onderwijs, het voortgezet onderwijs en het 
(voortgezet) speciaal onderwijs.  

Wat doet de gmr?  De gmr bespreekt met 
afgevaardigden van BOOR aangelegenheden die alle 
of een meerderheid van de scholen aangaan. Gmr-

leden praten mee, adviseren én hebben in een 
aantal gevallen instemmingsrecht over 
bovenschoolse zaken.   
Wie zitten er in de gmr? In de gmr zitten 

personeelsleden van scholen van BOOR en ouders 
van kinderen die een school van BOOR bezoeken. Er 
zijn meerdere lege stoelen, die wij voor ouders en 
voor pesoneelsleden beschikbaar hebben!  
Dus: Laat deze kans niet liggen en meldt u vandaag 
nog aan! 

Voor aanmelding of met vragen kunt u terecht bij de 
voorzitter Edwin van Tricht:   
voorzittergmrso@stichtingboor.nl  
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In de tweede 
nieuwsbrief van 
de gmr- so/vso 
willen wij graag 

kort verslag doen 
van onze laatste 
vergadering van 4 
februari 2015. 
 
Bij deze 
vergadering van 

de gmr so/vso  
kon Willy Feijer 
als ambtelijk 

secretaris niet 
aanwezig zijn. Dit 
lag in het feit dat 

er met de datum 
van de 
vergadering is 
geschoven. 
Namens het CvB 
was Anne de Visch 
Eybergen 

aanwezig en Toon 
Kuijs als 
bovenschools 
directeur.  
Van de 
oudergeleding 

was Dyanara ziek 

gemeld. Van de 
oudergeleding 
was Edwin 
aanwezig en 
Herbert Kruizenga 
als aspirant lid. 

Dit laat duidelijk 
zien dat er 
dringend behoefte 
is aan leden voor 
de oudergeleding. 
 
 

Mededelingen 
 
 De Inspectie is bezig 

met een ronde langs 
scholen. 
Basisarrangement is 

behouden bij de 
scholen die bezocht 
zijn. 

 Er zijn 3 scholen 
opgegeven voor de 
pilot ‘Goede school’: 

SO De Piloot, SO 

mytylschool de Brug 
en VSO De Hoge 
Brug. 

 Er is een beschikking 
afgegeven voor 
nieuwbouw voor de 

Mytyl en Tyltylschool 
(afdelingen SO en 
VSO-P) samen met 
Rijndam. 
VSO-T zal gekoppeld 
worden aan het 
regulier onderwijs 

(Wolfert). 
 Er is een vacature 

ontstaan bij OPR 

PPO. Jan gaat de 
vacature vervullen. 
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Inspectierapport bestuurlijk handelen 

van BOOR 
 
Hoewel in het rapport niet veel over het speciaal 
onderwijs is te vinden, wordt er wel gesproken over 
de opheffingsnorm voor scholen. Deze geldt voor 

het primair onderwijs en niet voor het SO/VSO. 
Binnen het speciaal onderwijs zit bijvoorbeeld de 
Openluchtschool onder de opheffingsnorm. Zoals in 
de vorige nieuwsbrief al is gemeld wordt door de 

Openluchtschool en de Recon SO gekeken naar de 
mogelijkheid van een fusie. 
 

Afspiegelingsbeginsel 

  
Op het moment valt het hele speciaal onderwijs, dus ook 

de vso-afdeling onder de cao po. BOOR wil naar 
aanleiding van deze cao een aantal uitganspunten 
formuleren. Hiervoor is een werkgroep geformeerd, die in 
februari bij elkaar komt en vervolgens een voorstel aan 
het CvB stuurt. 
Een paar belangrijke punten uit deze CAO zijn: 
*Duurzame inzetbaarheid. Hoewel de meeste maatregelen 

per augustus 2015 ingaan, is deze maatregel al ingegaan. 
Dit is vooral van belang voor jonge leerkrachten en 
mensen met de ‘vroegere’ BAPO. 
*Er is straks sprake van een basismodel, waarbij de 
lestijden worden aangehouden, zoals ze nu zijn of het 

overlegmodel, waarbij tijden worden losgelaten. De GMR 

moet instemmen met invoering van het overlegmodel 
voor BOOR. Wordt dit aangenomen, dan moet er ook nog 
per school over gestemd worden, zowel door de MR als 
door het personeel. 
*Er komt € 500,-- per fte beschikbaar. Dit budget kan niet 
individueel besteed worden. 
 

Uitrol CAO PO, stand van zaken 
 

Dit is het onderwijs plan van de gemeente Rotterdam. 

Door de so/vso-scholen is er niet veel gebruik gemaakt van de ROB gelden. 
Aanvragen voor ROB gaan op basis van het schoolplan van de school via het 
bestuur. Hier wordt een verdeling gemaakt voor de gelden. 
 

Leren loont 

 

Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat bij 
overplaatsing van personeelsleden uit zal worden 
uitgegaan van leeftijdscategorieën en niet meer van 
‘last in, first out’. 
Dit punt is in een eerdere vergadering al aan de orde 
geweest, maar toen was niet voldoende quorum 
aanwezig om instemming te geven. 

 

 

 

Verkiezingen 
 
Er zijn dringend nieuwe leden nodig voor de gmr-so/vso. Op het moment telt de GMR 6 leden van de 
personeelsgeleding en 2 leden van de oudergeleding. 
Als aspirant leden wonen Anja Mulder en Herbert Kruizenga de vergaderingen bij. 
Gezien het aantal ouders, zijn tussentijdse verkiezingen van belang om een goede verhouding tussen personeel 

en ouders te krijgen. 
Willy heeft De Archipel en de Tyltylschool benaderd, maar op deze scholen bleek het moeilijk om kandidaten te 
vinden voor de gmr. 
Er is een verkieizingsflyer ontworpen zodat aandacht voor het gmr-werk gevraagd wordt. 
Deze zal bij de scholen verspreid worden. 
Medio maart 2015 zullen de tussentijdse verkiezingen worden geregeld. 
 

Volgende vergadering; 

 

Onze volgende vergadering is op woensdag 18 maart 2015 19.30 h. 

Uiteraard bent u altijd als gast welkom om onze vergaderingen bij te wonen.. 

 

 


