
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 67e vergadering van de GMR-PO op 6 november 2014 
2. Agenda 
3. LinkedIn 
4. Hoe bereik je ons?  

 

Korte impressie vergadering 67  

Op donderdag 6 november vond de 67e vergadering van de GMR-
PO plaats. We hadden een volle agenda met veel inhoudelijke 
punten. Vanuit het bevoegd gezag was Huub van Blijswijk 
aanwezig, tezamen met bovenschools directeuren Annemiek 
Dijkhuizen, Harm Weggemans en Jan van der Meer. Verder was 
het hoofd huisvesting ad interim, Ger Simjouw aanwezig, alsmede 
Paul Kamps voor de ondersteuning van het CvB. 
De GMR had te kampen met een aantal zieken, waardoor we met 
een kleine ploeg waren. De inhoud van de vergadering was echter 
meer dan de moeite waard. 
 

Mededelingen 
 In de mededelingenronde werd toegelicht hoe nieuwe directeuren voortaan worden 

aangesteld op BOOR-scholen. Dit onderwerp riep zo veel discussie op, dat besloten is dit 
een volgende keer apart te agenderen. 

 Verder werd teruggekomen op een mededeling die de vorige keer was gedaan over de 
vacaturestop: deze is niet absoluut, maar er is inmiddels weer iets meer ruimte. 

 Willy Feijer, de ambtelijk secretaris is langzamerhand weer aan het beginnen met 
werken. Hij is nog niet op de avondvergaderingen aanwezig, maar hoopt in december 
weer aan te kunnen schuiven. 
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Masterplan ‘Kwaliteit’ schooljaar 2014-2015 
Annemarie Dijkhuizen heeft enthousiast en bevlogen verteld over het masterplan kwaliteit. 
Alle scholen zijn ingedeeld in een van de drie categorieën: 

1. Bestuur aan zet, gericht op de nascholing leerkrachten op basis van schoolanalyse. Er zijn 
hier 18 risicoscholen geïdentificeerd en 15 scholen die een intensief traject moeten 
doormaken. 

2. Directeur aan zet / Groeitraject, gericht op reken- of taaltraject op basis van 
hulpvraag en schoolopdracht. Dit betreft 30 scholen. 

3. School aan zet / Oogsttraject, gericht op nascholing op basis van eigen hulpvraag en 
schoolontwikkeling 

Inmiddels is gesproken met de onderwijsinspectie en die is erg onder de indruk van de wijze 
waarop Boor bezig is met de kwaliteitsvragen. 
BOOR heeft van de gemeente extra middelen gekregen voort dit traject en wordt 
ondersteund door de professionals van twee organisaties: het CED (Centrum voor 
Educatieve Dienstverlening) en SAZ (School aan Zet). Daarnaast zetten twee gepensioneerde 
onderwijsinspecteurs zich onbezoldigd in voor dit traject als ‘kritische vriend’. 
Voor onderwijsmedewerkers kan dit traject heel erg confronterend zijn, omdat er 
zwakheden aan het licht komen. De GMR-PO deelt de analyse van het bestuur dat deze 
problemen, hoe pijnlijk ook, boven tafel moeten komen zodat er wat aan gedaan kan 
worden. 
De GMR is er erg blij met deze nadruk op onderwijskwaliteit en onder de indruk van de 
aanpak. Lenneke Bood zal namens de GMR-PO plaatsnemen in de Stuurgroep die dit proces 
begeleidt. 
 

Integriteitcode  
De integriteitcode is al eerder aan de orde geweest in 
de GMR’s maar is nu aangevuld met de bepalingen 
rond ‘ongewenste relaties op de werkvloer’. 
De GMR-PO deelt de opvatting van het bestuur dat 
relaties in gezagsrelaties nooit kunnen en dat een van 
de twee partners dan binnen BOOR naar een andere 
werkplek moet. De GMR-PO vindt dat relaties (dus ook 
als er geen sprake is van een gezagsrelatie) altijd 
gemeld moeten worden, ook als er geen problemen 
zijn. Ook stelde de GMR-PO vragen bij de wenselijkheid 
van kinderen op de eigen school of zelfs in de eigen 
klas. 

Het CvB begreep onze aanvullingen, maar stelde voor deze integriteitcode vast te stellen 
zoals deze nu voorlicht met de nadrukkelijke aantekening dat het een levend document is 
dat waarschijnlijk volgend jaar aangevuld zal worden. 
 

Notitie kleine scholen  
BOOR heeft relatief veel kleine scholen omdat er gewerkt wordt met een gemiddelde 
schoolgrootte. De opheffingsnorm voor een school is 182 leerlingen en BOOR weet door uit 
te middelen relatief veel scholen open te houden. 
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Dit heeft in ieder geval het nadeel dat het ieder jaar weer spannend is of met kunst- en 
vliegwerk al deze scholen open kunnen blijven. Ook hebben kleine scholen vaker minder 
financiële armslag om een vrijgesteld directeur aan te stellen of ondersteunend personeel. 
De kwaliteit van kleine scholen kan daarmee onder druk komen te staan. Overigens laat het 
kwaliteitstraject waar eerder over gesproken is, zien dat dit geen exclusief verschijnsel voor 
kleine scholen is. 
Het CvB hanteert als ideale maat voor een school ongeveer 225: dan kan je van iedere 
jaargroep een klas formeren en heb je genoeg bekostiging voor een vrijgesteld directeur. 
 
De komende jaren zal BOOR van geval tot geval bekijken of scholen kunnen fuseren met een 
andere school. Het zelfstandige BRIN-nummer verdwijnt, maar de gemiddelde schoolgrootte 
gaat dan omhoog. Recente ervaringen met De Driehoek en Noordereiland hebben geleerd 
hoe het niet moet. Er is daarom een uitgebreid communicatieprotocol ontwikkeld om dit 
soort fouten in de toekomst te voorkomen. De MR van de betreffende school/scholen 
hebben hierbij ook een stevige adviserende positie. 
 
Daarnaast heeft BOOR een probleem met 
overtollige vierkante meters. BOOR heeft erg 
veel schooloppervlak waar geen bekostiging 
voor is. Dat wil overigens niet zeggen dat deze 
ruimte niet goed gebruikt wordt: denk hierbij 
aan een ouderkamer, speellokaal of 
anderszins. Maar deze vierkante meters 
tikken wel door. Daarom zal BOOR de 
komende jaren vierkante meters gaan 
afstoten. Bij voorkeur worden hierbij 
schoolgebouwen afgestoten met een slechte 
staat van onderhoud. 
 
In de notitie die voorlag leek het of onderwijskwaliteit, het afstoten van schoolgebouwen en 
kleine scholen met elkaar verbonden waren door het “=”teken. De GMR-PO heeft deze drie 
elementen uit elkaar gehaald en dat werd onderschreven door het CvB. De notitie zal hier op 
worden aangepast.  
 

Huisvestingszaken 
Dit onderwerp zal doorschuiven naar de volgende vergadering (op 11 december) 
 
Agenda  

 

Volgende vergadering  
Op donderdag 11 december is er weer een reguliere vergadering van de GMR-PO plaats. Het 
vooroverleg voor deze vergadering is op woensdag 26 november. Heb je dus agendapunten voor de 

GMR-PO, lever deze dan voor de 26 aan bij de voorzitter: voorzittergmrpo@stichtingboor.nl of 

secretaris: secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
  

mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
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In ieder geval komen op de agenda: 

- Huisvestingszaken (doorgeschoven van 6 november) 
- Procedure werving van directeuren op de scholen. 
- Verkennende discussie over de ‘Stip op de horizon’ bij Passend Onderwijs 

 

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

 11 december 

 5 februari 

 19 maart 

 16 april 

 21 mei 

 25 juni 
 
Geïnteresseerden kunnen deze vergadering bijwonen. 
Tijd:  18:30 uur 
Locatie:   Kantoor Stichting BOOR 

Pakhuis Maaspoort 
Prins Hendrikkade 14 
3071 KB Rotterdam 

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

bij de ambtelijk secretaris: w.feijer@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. 
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. 

mailto:w.feijer@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
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
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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 leggen contact 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. Weet je niet wie de contactpersoon van je school is? Stuur een mailtje naar de 

secretaris: secretarisgmrpo@stichtingboor.nl 
 

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 uw 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. 

mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
mailto:secretarisgmrpo@stichtingboor.nl
mailto:voorzittergmrpo@stichtingboor.nl
http://www.boorbestuur.nl/mrformulier

