
 

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. 
 
 

In deze nieuwsbrief 
1. Een korte impressie van de 66e vergadering van de GMR-PO op 16 oktober 2014 
2. Een nieuw lid voor de GMR-PO (en afscheid van een ander) 
3. Nieuwe contactpersonen vanuit de GMR-PO naar de MR’s op de scholen 
4. Rotterdamse Onderwijsconferentie op 27 oktober 
5. Voorlopige agenda vergadering van de GMR-PO op 6 november 
6. Conferentie Medezeggenschap bij BOOR op 26 november 
7. LinkedIn 
8. Hoe bereik je ons? 

 
 

Korte impressie vergadering 66  

Op donderdag 16 oktober vond een extra vergadering van 
de GMR-PO plaats om de begroting voor 2015 op tijd te 
kunnen behandelen. Deze moet voor 1 november aan de 
gemeenteraad toegestuurd worden. De behandeling van de 
begroting paste niet in het reguliere vergaderschema: de 
vergadering van 18 september was te vroeg en de 
vergadering van 6 november is te laat. Daarom dus een 
extra vergadering. 
 
Namens het bevoegd gezag was Didier Dohmen (College van 
Bestuur, portefeuille financiën en bedrijfsvoering) die 
ondersteund werd door een aantal medewerkers van het 

stafbureau. Een aangename verrassing was dat Paul 
Zevenbergen van het Algemeen Bestuur aanschoof. Hij had 
zojuist met de auditcommissie vergaderd en wilde graag de 
sfeer proeven bij de GMR-PO. Wij waren dan ook zeer 
ingenomen met dit blijk van betrokkenheid. 
  

In de vergadering zijn we lang stil blijven staan bij een 
aantal onderwerpen. Om te beginnen is er veel 
gesproken over huisvesting: zowel de achterstand in 
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onderhoud aan binnenkant en buitenkant als de wenselijkheid om minder kleine scholen te 
hebben. Vanaf 2015 wil de gemeente de schoolbesturen extra verantwoordelijk maken voor 
de huisvesting. Daaraan zitten grote risico’s onder de huidige condities met veel achterstallig 
onderhoud. 
Ook hebben we lang stilgestaan bij de opbouw van een weerstandsvermogen. Veel scholen 
die de afgelopen jaren financieel goed hebben gedraaid ervaren het als onredelijk dat zij niet 
kunnen uitgeven vanwege het onvoldoende peil van het totale weerstandsvermogen. Het 
bestuur begrijpt goed dat dit zo wordt ervaren, maar ziet geen mogelijkheid om het op dit 
moment anders te doen: het weerstandsvermogen is nu zo laag dat er stevige ingrepen 
nodig zijn. Wel is het zo dat de middelen beschikbaar blijven voor de scholen, ook al kunnen 
ze er nu niet bij. Wanneer het weerstandsvermogen weer is opgebouwd, is duidelijk 
geadministreerd wat voor iedere school beschikbaar is. 
Verder hebben we aandacht gevraagd voor de ondersteuning van directeuren op de 
basisscholen. Er komt veel op hen af en zij worden geacht te opereren als integraal manager. 
De praktijk leert dat zij niet altijd ervaren dat ze goed worden ondersteund in de financiële 
en administratieve rompslomp. 
Ook inhoudelijk hadden we een aantal opmerkingen op het jaarplan. BOOR geeft aan dat 
graag bottom-up te willen werken en de kwaliteiten van iedereen willen gebruiken, dus van 
ouders, leerlingen, docenten en schooldirecteuren. De GMR-PO vond echter dat het 
beleidsplan nog wel sterk een top-down-uitstraling had. Exemplarisch volgens ons was dat 
het eerste hoofdstuk over het ondersteunende proces gaat en dan pas de onderwijskwaliteit 
een eigen hoofdstuk krijgt. Deze opmerking is ter harte genomen en direct in de vergadering 
is al toegezegd dat beide hoofdstukken worden omgewisseld. 
 
Inmiddels hebben we ook ons advies op de begroting en jaarplan 2015 gemaakt. Deze is in 
de bijlage van deze nieuwsbrief te lezen. 
 
 

Wisseling in de GMR-PO 
Begin augustus is de nieuwe GMR aangetreden nadat er verkiezingen waren geweest. Helaas 

heeft Daniel Kapitan vrij snel moeten constateren dat zijn 
aanwezigheid onvoldoende zeker is, gezien zijn werk. Gelukkig 
hebben we zeer capabele opvolgers op de lijst staan. Voor de 
opvolging kwamen zelfs twee kandidaten in aanmerking die 
beiden evenveel stemmen hadden getrokken. Op 16 oktober 
heeft de voorzitter ten overstaan van de gehele GMR-PO de 
loting verricht en dat betekent dat we Birte van Elk weer in ons 
midden mogen verwelkomen. Birte zat in de vorige periode ook 
al in de GMR-PO maar werd niet verkozen in de eerste ronde. 
Namens de gehele GMR-PO een warm welkom aan Birte. En een 

                                                  dankzegging aan Daniel die bereid is om op de achtergrond zijn 
kennis voor de gmr in te zetten. 
Verder is Miranda Hagoort langere tijd uitgeschakeld wegens ziekte. Tot ons grote genoegen 
is Else-Marike Visser bereid gebleken om tijdelijk in te vallen voor Miranda, omdat de 
personeelsgeleding anders wel heel erg mager bezet zou zijn. 
 

Daniel Kapitan 
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De GMR-PO bestaat nu uit de volgende personeelsleden: 
1. Miranda Hagoort, Het Landje (reeds lid in de vorige periode) 

Else-Marike Visser, De Bergse Zonnebloem (reeds lid in de vorige periode) 
2. Colette van Hemmen, Rijckevorselschool 
3. Chantal Lauwens, Het Pluspunt 
4. Corine Sierink, De Pijler 
5. Cees Voesenek, op re-integratiebasis werkzaam (reeds lid in de vorige periode)  

 
De oudergeleding bestaat uit: 

1. Lenneke Bood, Duo 2002 (reeds lid in de vorige periode) 
2. Birte van Elk, De Bergse Zonnebloem (reeds lid in de vorige periode) 
3. David de Glint, De Wilgenstam (reeds lid in de vorige periode) 
4. Martijn Groenewegen, De Bergse Zonnebloem 
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) 
Birte van Elk 

 

 
Nieuwe contactpersonen GMR 
Alle leden van de GMR-PO zijn contactpersoon voor een aantal scholen. Op die manier willen 
we er voor zorgen dat de contacten met de achterban eerlijk verdeeld zijn over alle leden 
van de GMR-PO. Ook hebben de GMR’s op die manier een duidelijk aanspreekpunt voor hun 
vragen en opmerkingen. 
De leden van de GMR gaan de komende tijd contact met jullie zoeken om te horen wat er bij 
jullie leeft. Wij hebben de indeling op twee manieren gedaan: zowel de clusterindeling die 
BOOR zelf hanteert, als op concept: 
 

1. Jenaplan Contactpersoon is Marco van der Sloot 
2. Montessori Contactpersoon is Carolien Vermaas 
3. Dalton  Contactpersoon is Martijn Groenewegen 

 
Iedere school heeft een vast contactpersoon en een achtervang voor het geval de vaste 
contactpersoon langdurig ziek is o.i.d. 
In de onderstaande indeling staan de scholen waaraan de GMR-leden zelf verbonden zijn als 
medewerker of ouder, vetgedrukt. Aan het einde van deze nieuwsbrief tref je onze 
contactgegevens op een rijtje zodat je ons ook zelf kan benaderen.  
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Cluster Alexander 
School MR-lid Achtervang 
Pluspunt Chantal Lauwens  Shequita Kalloe  

Prins Alexander Chantal Lauwens  Shequita Kalloe  

Waterlelie  Chantal Lauwens  Shequita Kalloe  

Kring  Marco van der Sloot  Martijn Groenwegen 

Fridtjof Nansen (Jenaplan) Marco van der Sloot  Martijn Groenwegen 

J.A. Bijloo Marco van der Sloot  Martijn Groenwegen 

Kruidenhoek (Jenaplan) Marco van der Sloot  Martijn Groenwegen 

Leeflang Zevenkamp Marco van der Sloot  Martijn Groenwegen 

Meridiaan Marco van der Sloot  Martijn Groenwegen 

Passe Partout  Shequita Kalloe  Chantal Lauwens  

 
 

Cluster Charlois 
School MR-lid Achtervang 
Charlois Cees Voesenek  Frederique Veldman 

Globe  Cees Voesenek  Frederique Veldman 

Kameleon Cees Voesenek  Frederique Veldman 

Over de Slinge Cees Voesenek  Frederique Veldman 

Sonnevanck Cees Voesenek  Frederique Veldman 

Toermalijn Cees Voesenek  Frederique Veldman 

Triangel Cees Voesenek  Frederique Veldman 

 
 

Cluster Delfshaven/Centrum/Noord 
School MR-lid Achtervang 
Babylon Carolien Vermaas  David de Glint 

De Korf (Montessori) Carolien Vermaas  David de Glint 

Jan Prins (Montessori) Carolien Vermaas  David de Glint 

Margriet (Dalton) Carolien Vermaas  David de Glint 

Vierambacht Frederique Veldman  Cees Voesenek  

De Boog Lenneke Bood  Birte van Elk 

Delfshaven Lenneke Bood  Birte van Elk 

Driehoek Lenneke Bood  Birte van Elk 

DUO 2002 Lenneke Bood  Birte van Elk 

Finlandia Lenneke Bood  Birte van Elk 

Henry Dunant Lenneke Bood  Birte van Elk 

Blijberg (Jenaplan) Marco van der Sloot  Martijn Groenwegen 
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Cluster Feijenoord 
School MR-lid Achtervang 
Clipper (Montessori) Carolien Vermaas  David de Glint 

De Pijler Corinne Sierink  Colette van Hemmen  

De Schalm Corinne Sierink  Colette van Hemmen  

Dukdalf Corinne Sierink  Colette van Hemmen  

Nelson Corinne Sierink  Colette van Hemmen  

Noordereiland Corinne Sierink  Colette van Hemmen  

Piramide Corinne Sierink  Colette van Hemmen  

Blijvliet Frederique Veldman  Cees Voesenek  

Bloemhof Frederique Veldman  Cees Voesenek  

Pantarijn Frederique Veldman  Cees Voesenek  

Zonnehoek Frederique Veldman  Cees Voesenek  

 
 

Cluster Hillegersberg/Kralingen/Crooswijk/Overschie 
School MR-lid Achtervang 
Tuinstad (Montessori) Carolien Vermaas  David de Glint 

Esch David de Glint  Carolien Vermaas  

Jacob Maris David de Glint  Carolien Vermaas  

Kleine Wereld David de Glint  Carolien Vermaas  

Leeflang Overschie  David de Glint  Carolien Vermaas  

Vier Leeuwen David de Glint  Carolien Vermaas  

Wilgenstam David de Glint  Carolien Vermaas  

Bergse Zonnebloem (Dalton) Martijn Groenewegen  Marco van der Sloot  

Combinatie 70 Martijn Groenewegen  Marco van der Sloot  

Dalton Overschie (Dalton) Martijn Groenewegen  Marco van der Sloot  

De Klimop Martijn Groenewegen  Marco van der Sloot  

Eduard van Beinum Martijn Groenewegen  Marco van der Sloot  

Pierre Bayle (Dalton) Martijn Groenewegen  Marco van der Sloot  

Landje Miranda Hagoort  David de Glint 

 
 

Cluster Hoogvliet/Hoek van Holland/Rozenburg 
School MR-lid Achtervang 
Andries v.d. Vlerk Colette van Hemmen  Corinne Sierink  

Notenkraker  Birte van Elk Lenneke bood 

Phoenix Colette van Hemmen  Corinne Sierink  

Plataan  Colette van Hemmen  Corinne Sierink  

Plevier  Birte van Elk Lenneke bood 

Prisma  Birte van Elk Lenneke bood 

Rijckevorsel Colette van Hemmen  Corinne Sierink  

SBO Hoogvliet  Birte van Elk Lenneke bood 

Tuimelaar  Birte van Elk Lenneke bood 
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Cluster IJsselmonde 
School MR-lid Achtervang 
Akkers Shequita Kalloe  Chantal Lauwens  

Barkentijn Shequita Kalloe  Chantal Lauwens  

Catamaran Shequita Kalloe  Chantal Lauwens  

Groene Palm  Shequita Kalloe  Chantal Lauwens  

Heuven Goedhart Shequita Kalloe  Chantal Lauwens  

 
 

Rotterdamse onderwijsconferentie 
Op verzoek van de Wethouder De Jonge en Wim Littooij van de 
samenwerkende onderwijsbesturen brengen we deze conferentie onder jullie 
aandacht: 
 
 

Beste leraar, schooldirecteur, schoolbestuurder, peuterleidster, ondernemer, ouder, 
gebiedscommissielid en overige partners in de stad, 
 
Hoe zorgen we samen voor betere onderwijsresultaten? Welke maatregelen zijn daar 
voor nodig? Heeft u hierover een mening of concrete ideeën? Denk dan mee over het 
nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid en kom naar: 
 
Rotterdamse Onderwijsconferentie 2014 
Datum: 29 oktober 2014 
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur (inloop 13.00 uur) 
Locatie: Scheepvaart en Transport College, Lloydstraat 300 
 
Rotterdamse leerlingen verdienen het best mogelijke onderwijs dat er is. Daarom werkt 
Rotterdam aan een nieuw onderwijsbeleid. Onderwijsbeleid dat onderwijsinstellingen, 
bedrijven en overige partners in de stad en gemeente samen maken. Graag willen we 
met u in gesprek over wat er nodig is om elk kind op zijn of haar niveau te laten 
excelleren. Wat betekent dit voor de inzet van alle Rotterdamse onderwijssectoren, van 
voorschool tot hoger onderwijs? En welke maatregelen zou u op scholen of instellingen 
inzetten om merkbaar resultaat te halen? Dit doen we in groepsdiscussies van ongeveer 
15 personen aan de hand van thema’s als: het jonge kind, kwaliteit en 
schoolontwikkeling, professionalisering van leraren, beroepsonderwijs, aansluiting 
arbeidsmarkt, doorgaande leerlijn en ouderbetrokkenheid. De opbrengst hiervan is input 
voor het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid. Deze conferentie maakt onderdeel uit van 
een serie gesprekken en themabijeenkomsten. Dit is het laatste brede consultatiemoment 
waar u uw inbreng kunt geven. 
 
Op de website www.onderwijsbeleid010.nl vindt u het startdocument ‘Presteren boven 
verwachting’. 
 
Bent u erbij? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
onderwijsconferentie2014mo@rotterdam.nl. 
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We kijken uit naar uw komst! 
 
Hugo de Jonge (wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg) 
en Wim Littooij (voorzitter FOKOR) 
 
 

Agenda GMR-PO op 6 november 
Op donderdag 6 november is er weer een reguliere vergadering van de GMR-PO plaats. 
Geïnteresseerden kunnen deze vergadering bijwonen. 
Tijd:  18:30 uur 
Locatie:  Kantoor Stichting BOOR 

Pakhuis Maaspoort 
Prins Hendrikkade 14 
3071 KB Rotterdam 

Aanmelden: voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 
 
De voorlopige agenda is als volgt: 
 

1. Mededelingen vanuit het bevoegd gezag 
a. Bezoek van de Rijksinspectie 
b. Aanstelling nieuwe directeuren op scholen 
c. Aanstelling twee interim-directeuren op twee scholen 

 
2. Integriteitcode (ingebracht door bevoegd gezag) 

Deze is vorig jaar vastgesteld maar wordt nu aangevuld met het onderdeel ‘relaties op het 
werk’. 
Stuk zal vergezeld gaan met een oplegnotitie 
 

3. Notitie ‘kleine scholen’ (ingebracht door bevoegd gezag) 
Stuk zal vergezeld gaan met een oplegnotitie 
 

4. Huisvestingsvraagstukken (ingebracht door GMR-PO) 
a. In relatie tot kleine scholen 
b. In relatie tot achterstallig onderhoud 
c. Aanvullende vragen en opmerkingen van de werkgroep huisvesting 

 
5.  Update Masterplan Kwaliteitszorg (ingebracht door bevoegd gezag) 

Gevraagd wordt (technische) vragen zo veel mogelijk van te voren te stellen (bijvoorbeeld 
dinsdag voor de vergadering, zodat het bevoegd gezag zich goed kan voorbereiden). 
 

6. Ambtelijke ondersteuning GMR’s (niet ingebracht bij vooroverleg, maar nu geformuleerd) 
Het ziekteverlof van Willy zal naar verwachting langer tijd nemen dan tot nu toe gehoopt. 
Dat betekent dat we met het bevoegd gezag afspraken moeten maken over hoe zaken 
voorlopig worden opgelost.  

 
  

mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl


[8/11] 
 

Conferentie BOOR medezeggenschap 
Op 26 november organiseert BOOR een werkconferentie medezeggenschap. 
 
Voor de conferentie wordt iedereen uitgenodigd die binnen BOOR te maken heeft met 
medezeggenschap. De conferentie zal plaatsvinden in het Rotterdams Vakcollege De Hef, 
Slaghekstraat 221 (op Zuid). De start van de conferentie is om 15.00 uur en het einde is rond 
21.30 uur. Het wordt ook echt een werkconferentie die antwoord moet geven op de 
vraag: wat is de betekenis van medezeggenschap/democratisch burgerschap voor BOOR en 
hoe versterken we de deelname en deelnemers aan de medezeggenschap binnen BOOR?  
 

Inschrijven kan als volgt: www.boorbestuur.nl/conferentie_medezeggenschap. 
 
 

Vergaderschema 2014-2015 
 
De GMR-PO vergadert in dit schooljaar op de volgende data: 

 6 november 

 11 december 

 5 februari 

 19 maart 

 16 april 

 21 mei 

 25 juni 
 
De vergaderingen van de GMR-PO zijn openbaar, maar het is wel fijn als je je van te voren aanmeldt 

bij de voorzitter voorzittergmrpo@stichtingboor.nl. 
Twee weken voor aanvang van de vergadering wordt de agenda opgesteld. Heb je agendapunten, 

dan kan je deze doorgeven aan de secretaris: secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
We beginnen de vergadering altijd met een intern gedeelte, van 18:30 – 19:30 uur. Daarin bereiden 
we de agenda voor en bepalen eventueel ons standpunt. Vanaf 19:30 schuift ook het College van 
Bestuur aan. Leden van de mr’s zijn al welkom vanaf 18:30 uur, maar geeft het wel even door als je 
ook een broodje mee wilt eten. 
 

 

LinkedIn 
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. 

http://www.boorbestuur.nl/conferentie_medezeggenschap
mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
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Je kunt via LinkedIn een verzoek doen om lid te worden van deze groep. 
https://www.linkedin.com/manageGroupMembers?dispParts=&gid=4867357&memberLevel
=PENDING&trk=my_groups-tile-flipmgmt 
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. De algemene informatie van 
de GMR-PO die op LinkedIn is geplaatst zetten we daarom ook in deze nieuwsbrief.  
Reacties op de nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 

 
Hoe bereik je ons? 
De leden van de GMR-PO zullen de komende weken contact gaan leggen met de scholen waarvan zij 
contactpersonen zijn geworden. Maar…. Je hoeft niet te wachten totdat wij contact opnemen: je 
kunt je ook zelf melden bij je eigen contactpersoon. 
 

Naam Emailadres 
Miranda Hagoort m.hagoort@landje.nl 
Colette van Hemmen c.vhemmen@rijckevorselschool.nl 
Chantal Lauwens secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
Corine Sierink csierink@obsdepijler.nl 
Cees Voesenek voesenga@xs4all.nl 
Lenneke Bood lenneke.bood@hetnet.nl 
Birte van Elk elkbir@hotmail.com 
David de Glint davidenfenneke@hotmail.com 
Martijn Groenewegen adsl540069@telfort.nl 
Shequita Kalloe shequitakalloe@gmail.com 
Marco van der Sloot sloo0013@planet.nl 
Carolien Vermaas carolien_vermaas@hotmail.com 
Frederique Veldman voorzittergmrpo@stichtingboor.nl 

 

Vul het mr-mutatieformulier in op de website BOOR! 
Verder hebben w ij het dringende verzoek om ook aan het bestuursbureau van BOOR door 
te geven als er mutaties zijn op jullie samenstelling van jullie.  
Op de website van BOOR vindt u op www.boorbestuur.nl/mrformulier een formulier waarin 
u de gegevens van u mr kunt invullen en wijzigingen kunt doorgeven. In deze tijd worden op 
veel scholen verkiezingen voor de medezeggenschapsraad gehouden, waardoor de 

samenstelling en soms ook de contactgegevens van de medezeggenschapsraad 
veranderen. Met de contactgegevens kunnen de leden van de medezeggenschapsraden 
beter geïnformeerd worden over het beleid van BOOR en over ontwikkelingen op het gebied 
van medezeggenschap. 

  

https://www.linkedin.com/manageGroupMembers?dispParts=&gid=4867357&memberLevel=PENDING&trk=my_groups-tile-flipmgmt
https://www.linkedin.com/manageGroupMembers?dispParts=&gid=4867357&memberLevel=PENDING&trk=my_groups-tile-flipmgmt
mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
http://www.boorbestuur.nl/mrformulier
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Bijlage 
 
Advies van de GMR-PO jaarplan en begroting 2015 
 
Geacht bestuur,  
 
De GMR-po heeft op donderdag 16 oktober 2014 het jaarplan 2015 en de begroting 2015 
besproken met u. De GMR-po waardeert de open en constructieve houding van het college 
van bestuur tijdens deze bespreking.  
 
De GMR-po is positief over de financiële uitgangspunten waarop de begroting is gebaseerd 
en ondersteunt de rendementseis van 1%. Uit het jaarplan en de begroting spreken een 
gezonde, maar realistische ambitie voor de toekomst. De GMR-po ondersteunt derhalve ook 
de temporisering in de groei van het weerstandvermogen ten opzichte van de kadernota 
2015, ten gunste van een verhoging van de huisvestigingslasten naar een meer realistisch 
niveau (normbedragen).  
 
Met betrekking tot de financiën en de huisvesting heeft de GMR-po een tweetal meer 
algemene zorgen geuit. Allereerst over de wijze waarop de brede en integrale 
verantwoordelijkheid van een schooldirecteur momenteel vorm krijgt. Om de nadruk te 
kunnen leggen op zijn onderwijskundig leiderschap vindt de GMR-po het van belang dat het 
begrotingsproces en de managementinformatie weinig complex en toegankelijk zijn. De 
GMR-po ontvangt hier gemengde signalen over. Daarnaast deelt de GMR-po de zorgen van 
het college van bestuur over de effecten van de doordecentralisatie van de 
huisvestingskosten nu en in de toekomst. Op basis van de ervaringen in het verleden, de in 
het jaarplan beschreven risico’s en aangekondigde voorziening is de GMR-po van mening dat 
binnen de BOOR op dit moment (nog) niet alle benodigde expertise in huis is om hierover 
verantwoorde keuzes te kunnen maken. 
 
Met het college van bestuur is afgesproken dat de BOOR nog dit jaar een bijeenkomst 
organiseert waarin de verantwoordelijkheden van de directeur, de managementinformatie 
en de opbouw van de financiën wordt besproken. Ook het thema huisvesting zal dit jaar 
regelmatig terugkomen op de agenda. 
 
Bij de bespreking van het jaarplan heeft de GMR-po aan het college van bestuur 
meegegeven dat deze nog een sterke top-down benadering uitstraalt. Dit contrasteert met 
de bottum-up benadering die door het college van bestuur wordt voorgestaan en vorm 
heeft gekregen in de verschillende expertisewerkgroepen. In het jaarplan is nog weinig 
aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen, de benadering van hun ouders, de inzet van 
docenten en de link naar de onderwijskwaliteit. Daarentegen is veel aandacht voor de 
randvoorwaardelijke processen rondom het onderwijs en de bedrijfsvoering.  
 
In het verlengde hiervan constateert de GMR-po dat de paragrafen rondom de cultuur en 
identiteit nog erg instrumenteel worden opgepakt. Het noodzakelijke verband tussen beide 
thema’s ontbreekt nog, evenals een helder inzicht over de wijze waarop de 
schooldirecteuren, docenten en ondersteuners dit vanuit hun hart zullen uitdragen. De 
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GMR-po adviseert het college van bestuur de aanpak van de gewenste cultuurverandering 
nader uit te werken en daarbij het personeel actief te betrekken. Ook adviseert de GMR-po 
de resultaten van de ingezette middelen en acties periodiek te monitoren en daarbij ook 
gebruik te maken van een passende personeelsmeting.  
 
Tijdens de bespreking van het jaarplan en de begroting is een aantal toezeggingen gedaan 
die de GMR-po graag terugziet in het jaarplan en/of de begroting 2015: 
- Speerpunten SMART-er formuleren. 
- Het jaarplan zou moeten starten met het hoofdstuk ‘onderwijs en kwaliteit’ in plaats van 

het huidige hoofdstuk ‘organisatie en bestuur’. 
- Excelleren een explicieter onderdeel maken van de indicatoren binnen de paragraaf 

onderwijs en kwaliteit. De voorgelegde indicatoren bedienen alleen de (grote) onderkant 
van het huidige onderwijsaanbod. 

- De paragraaf over technologie en pedagogiek niet ophangen aan de bedrijfsvoering (ICT), 
maar aan onderwijs en kwaliteit. 

- De paragraaf over maatschappelijk verantwoord ondernemen past niet goed in het 
hoofdstuk over inkoop. De uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen verhouden zich namelijk niet altijd tot de eisen die gesteld worden aan een 
aanbestedingstraject. 

- Wij zien weinig aandacht en lijn in de ontwikkeling van het informatiemanagement 
binnen de BOOR. Dit thema heeft de GMR-po reeds naar aanleiding van de kadernota 
2015 benoemd. De toegankelijkheid en betrouwbaarheid van data in veel lopende 
dossiers is van groot belang is voor het maken van verantwoorde keuzes. Denk daarbij 
aan de problematiek rondom de forecasting van het afgelopen jaar, de 
leegstandreductie, de meerjarenplanningen, de onderhoudskosten en mogelijk in de 
toekomst ook de onderwijskwaliteit binnen de verschillende scholen.  

- Wij adviseren de paragraaf over het verzuim uit te breiden op basis van de huidige 
beleidsdocumenten. De voorliggende paragraaf doet geen recht aan het belang en de 
inspanningen van het college van bestuur op dit thema. Daarbij zou de GMR-po de 
genoemde norm (6%) graag afgezet zien tegen de benchmark en de huidige realisatie. De 
GMR-po adviseert het college van bestuur tenslotte de resultaten van de ingezette 
middelen en acties periodiek te monitoren en daarbij gebruik te maken van een 
passende personeelsmeting. 

 
Met inachtneming van bovenstaande punten geeft de GMR-po een positief advies over het 
jaarplan en de begroting 2015 en de bovenschoolse afdrachten die hierin staan opgenomen. 
De GMR-po hoort graag terug van het college van bestuur op welke wijze zij de adviezen en 
afspraken verwerkt hebben in het jaarplan en de begroting 2015. 

Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Frederique Veldman 
Voorzitter GMR-po 


