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Er is nog plek in de basiscursus medezeggenschap op 12 april
Op dinsdag 12 april kunt u nog deelnemen aan de basiscursus medezeggenschap speciaal
voor de leden van medezeggenschapsraden op de basisscholen en de scholen voor
speciaal onderwijs van BOOR. Deze basiscursus is bedoeld voor nieuwe leden van
medezeggenschapsraden, maar ook leden, die hun kennis willen ophalen, kunnen
deelnemen. Deelname aan deze cursus is gratis en als extraatje ontvangt u de ‘map
medezeggenschap’ met daarin veel praktische informatie.
De cursus wordt van 19.30 uur tot 21.30 uur gegeven op het bestuurskantoor van BOOR op
de Prins Hendrikkade 14. U kunt zich inschrijven door vóór 7 april een e-mail te sturen naar
medezeggenschap@stichtingboor.nl onder vermelding van uw naam, geleding (ouder of
personeel) en de naam van uw school.

Medezeggenschapsreglementen worden geactualiseerd
Formeel moet het medezeggenschapsreglement van de scholen van BOOR iedere twee jaar
opnieuw worden vastgesteld. Dit gebeurde de laatste keer in het voorjaar van 2014. Dit jaar
moet dat dus opnieuw gebeuren. Eerder was aangekondigd dat de (g)mr’s dit voorjaar het
geactualiseerde reglement zouden ontvangen. Echter, het wetsvoorstel ‘Versterking
bestuurskracht onderwijsinstellingen’ wordt binnenkort in de Eerste Kamer behandeld. Dit
wetsvoorstel zal leiden tot wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
Deze wijzigingen zullen waarschijnlijk per 1 augustus 2016 ingaan. Om die reden zullen de
(g)mr’s pas na de zomer een aangepast en geactualiseerd reglement ontvangen.
Meer informatie over het wetsvoorstel ‘Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’ vindt
u hier.

Vacature in ondersteuningsplanraad van Koers VO
In de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Koers VO is een vacature
ontstaan. Het gaat om de plek die is gereserveerd voor een vertegenwoordiger van de
oudergeleding uit een van de scholen voor voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs. Als u deze plek zou willen innemen, kunt u dat kenbaar maken door een bericht te
sturen naar medezeggenschap@stichtingboor.nl
In het bericht graag uw adresgegevens, telefoonnummer ende naam van de school, waar uw
kind staat ingeschreven.

Indien zich meerdere kandidaten melden, zal de medezeggenschapsraden van de betrokken
scholen worden gevraagd een vertegenwoordiger te kiezen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden vergaderen
Volgende week vergaderen de GMR-vo (4 april), GMR-so/vso (5 april) en als laatste de
GMR-po (7 april). Meer informatie over de GMR’s kunt u vinden op
www.boorbestuur.nl/medezeggenschap.
De GMR-po en de GMR-so/vso schrijven en verspreiden regelmatig ook een eigen
nieuwsbrief. Indien u deze wilt ontvangen, kunt u dat laten weten aan
w.feijer@stichtingboor.nl

Voor vragen over medezeggenschap, kunt u een bericht sturen naar
medezeggenschap@stichtingboor.nl.
Bekijk de nieuwsbrief online.
De nieuwsbrief medezeggenschap wordt verstuurd naar de scholen en de ons bekende emailadressen van leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. Het
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