
Notulen OPR vergadering d.d. 05-11-2019 

afwezig met kennisgeving: Marjolein, Muriel , Alda 

Overleg in aanwezigheid directeur-bestuurder 

1. welkom 

2. agenda 

3. mededelingen 

4. notulen + actielijst: 

organogram staat op de website, maar dat is nog niet gecommuniceerd 

5. vanuit directeur-bestuurder: 

a) jaarplan: geen vragen 

b) marap: 

- ‘herindicatie’? Is in principe hetzelfde als verlenging 

- blz 5, meevaller van 177.000. Is dit een verrassing? Per abuis. In de beschikking 

worden SBO-leerlingen meegerekend, wat eigenlijk niet klopt, vandaar de 

meevaller. 

- blz 6, uitputting loopt achter omdat de gegevens nog niet helder zijn 

c) jaarplan + inzet OPR-leden bij onderwerpen: 

- doelstelling 1. Wat is de visie van het swv op inclusief onderwijs? Het swv 

bestaat uit de schoolbesturen, dus de vraag hoort daar te liggen. Geen inzet van 

OPR nodig 

- doelstelling 2. Indicatoren zijn beter uitgewerkt. Gaat bekeken worden door 

Gerrit, Else en Eline, daarna door naar de besturen 

- doelstelling 3. Geen inzet van OPR nodig. 

- doelstelling 4. Evaluatie van opzet expertisecentrum, daarna bespreken met ib-

ers. Wat zien we als OPR terug van het oorspronkelijke plan? Bijeenkomst van ib-

ers met OPR (Heleen, Else, Eline) hierover, daarna door naar ALV. Waarschijnlijk 

in 2020 

- doelstelling 5. Pilots lopen, geen inzet van OPR nodig. 

- doelstelling 6. Opzet werkgroep vanuit ALV lukt niet, Thea heeft zelf regie 

genomen. Nu een klankbordgroep. Waarom zijn er zoveel verwijzingen en 

arrangementen? Wat betekent dat voor ons expertisemodel? Mariska en Daan 

gaan bij de klankbordgroep (backup: Else en Eline) 

- doelstelling 7: geen inzet OPR nodig 

- doelstelling 8: geen inzet OPR nodig 

- doestelling 9: geen inzet OPR nodig. 

d) brief CvT aan ALV: het is aan het schoolbestuur om dit te bespreken, dus niet zelf 

verspreiden op scholen 

e) mjb: besproken in subcie. De cijfers zullen wel kloppen maar er zijn grote vragen bij 

het eigenaarschap van besturen: zijn die daartoe in staat? Is (geoormerkt) geld op de 

juiste plek terecht gekomen? Niet na te gaan, want er is geen info, geen 

verantwoording. Er is geen grip te krijgen op het hoge aantal verwijzingen. Als dit zo 

doorgaat, dan is er over 1 a 2 jaar geen geld meer in het swv. Er lag geld op de plank, 

maar er is nu een omgekeerde beweging. Er wordt aan de CvT voorgelegd of sancties 

uitgevoerd moeten worden, maar wie straffen we daarmee?  

f) inspiratieregio: Swvrgv werkt samen met andere swv-en als inspiratieregio ohgv 

jeugdhulp en onderwijs. Expertise delen en vragen. 



6. rondvraag voor dir-best.: 

- leerlingvervoer: gemeente betaalt niet altijd meer? Eerst bespreken in ALV, dan 

naar gemeente 

Overleg zonder aanwezigheid directeur-bestuurder 

7. marap: agendapunt of niet? Teneur is wel belangrijk om als voltallige OPR te weten. Wel ter 

kennisneming op agenda, vantevoren doornemen, alleen vragen stellen wanneer nodig. 

8. overleg met CvT. Wanneer is een OPR nodig? Wanneer doe je ertoe als OPR? Voortaan in 

sept met voltallige OPR overleg met CvT (want dan is men bezig met het jaarplan), in 

voorjaar met vz/secr/dir-best/CvT.  

9. samenstelling OPR volgend schooljaar: Zoon Daan naar het VO, dus eigenlijk zou hij moeten 

opstappen. Kan wel aanblijven als onafhankelijk vz. Jenneke twijfelt of en hoe lang ze wil 

blijven. Mariska en Eline weten nog niet waar ze werken volgend schooljaar. Graag allen 

nadenken of je wilt/kunt blijven volgend schooljaar. 

10. vergaderdata: zijn vastgesteld 

11. fin. subcie: we moeten als OPR onze zorgen uiten naar de ALV. Daan en Eline maken voorstel. 

12. mjp/mjb: rol Thea moet informerend zijn, niet richtinggevend. Evt na een vergadering kan 

vz/secr nog vragen om opheldering o.i.d. Volgende vergadering governance en onze 

standpunten nav 27-11 op agenda. Ook voortaan aan het begin van de vergadering even kort 

(5-10 minuten) alle programma’s en doelstellingen op een rij, zodat we weten waar het over 

gaat. Daan bereidt dit voor. 

13. werkgroep Passend Onderwijs CNV. Gerrit zit hierin, maar wil van de OPR een uitspraak of dit 

op gespannen voet staat met zijn lidmaatschap van de OPR. Volgende vergadering 

bespreken. 


