
Notulen OPR vergadering d.d. 10 maart 2020 

afw met kennisgeving: Muriel, Mariska. Alda komt later. Jenneke is gestopt. 

1. opening. Daan heet iedereen welkom 

2. agenda: geen wijzigingen 

3. a. Thea zorgt voor bloemen voor Jenneke 

b. Daan geeft korte toelichting op programma’s en doelstellingen 

4. notulen/actielijst: door omstandigheden is er uiteindelijk geen brief uitgegaan vanuit de OPR 

naar de ALV met onze zorgen. Deze zorgen zijn wel mondeling door Thea geuit. 

5. vanuit directeur-bestuurder: 

a. terugkoppeling ALV: de brief vanuit het CvT is wisselend ontvangen. Sommige 

besturen vonden het herkenbaar, anderen herkenden zich er totaal niet in. Sinds de 

ALV is er wel actie te zien. Constatering is echter dat beleid wel wordt vastgesteld, 

maar niet voldoende uitgevoerd. Wanneer dit zo blijft, zal er ‘blaming & shaming’ 

plaatsvinden. 

b. onderzoek verwijzingen/hgo: onderzoek is opgestart en bestaat uit een kwalitatief en 

een kwantitatief deel. Op de ALV van 15 april worden de eerste resultaten van het 

kwalitatieve onderzoek in Barneveld gedeeld. Daarna wordt besloten of/hoe/wat er 

kwalitatief onderzocht wordt in de andere regio’s. Door communicatieproblemen is 

het niet doorgegaan dat er 2 OPR-leden in de werkgroep zouden zitten. Een eerste 

presentatie op 17 maart zal wel in aanwezigheid zijn van OPR-leden: Daan en 

waarschijnlijk Mariska (backup: Heleen). 

c. indicatoren basisondersteuning: er is onduidelijkheid over de rol van de OPR hierin: 

inhoudelijk bekijken of alleen aangeven of we dit een onderdeel vinden van het 

ondersteuningsplan? Ook hier zouden OPR-leden uitgenodigd worden om mee te 

denken, maar dat is niet gebeurd. Gevraagd wordt of er meetinstrumenten zijn? Ja, 

er is een visitatiekader. 

d. inspectiebezoek: kwalitatief onderzoek, verspreid over 3 dagen. 9 april: 

rondetafelgesprekken; 14 april verificatieonderzoek (inspectie komt op 2 scholen van 

hun keuze langs om te kijken of het ondersteuningsplan goed uitgevoerd wordt); 16 

april gesprek met medewerkers/OPR/andere belanghebbenden.  

e. congres LEF: was succes. Was eigenlijk eenmalig, vanwege 5 jaar passend onderwijs, 

maar door de positieve reacties wordt nu toch nagedacht over een vervolg. 

f. CvT: voorzitter stopt, dus een vacature. Op de ALV wordt besloten of er een 

onafhankelijk voorzitter moet komen of toch iemand uit de besturen. 

g. website ‘passende samenwerking’: i.s.m. gemeente een matrix voor passende 

samenwerking: wie is waar verantwoordelijk voor? Wordt 25 maart in OGO 

besproken, Thea laat volgende OPR-vergadering de website zien. Er zijn altijd 

leerlingen die niet in een hokje passen qua gemeente en/of steunpunt, daar is de 

categorie ‘poreuze randen’ voor: samen het gesprek aangaan en financien regelen 

ipv alleen doorverwijzen naar elkaar. Er komt een proef met TLV-plus: op het 

aanmeldformulier voor so/sbo aangeven of er jeugdhulp is geweest, hetzij in het 

gezin, hetzij op school. Zo ja, dan iemand van jeugdhulp bij de TLV-plus-commissie, 

die meteen meedenkt/meebeslist welke hulp nog nodig is. Deze persoon is 

gemandateerd vanuit de gemeente. 

6. werkgroep passend onderwijs Gerrit: OPR vinden het geen probleem dat hij in deze 

werkgroep zit en eventueel voorbeelden uit de praktijk daar inbengt. 



7. governance/standpunten nav ALV: zijn we als OPR reactief of pro-actief? We gaan meer 

richting pro-actief, wat ook blijkt uit de tweedeling in de vergadering die er nu is. 

8. indicatoren basisondersteuning: moeten we dit zien als een meetinstrument of niet? Wat is 

het doel? Wat zegt die 80%? Hoe moeten we dit interpreteren? Meer vragen dan 

antwoorden. We willen ons laten informeren. 

9. inspectiebezoek: 16 april 10.30-11.15 uur: Daan en Else (backup: Gerrit, anders Eline) 

10. samenstelling OPR volgend schooljaar: Jenneke is nu gestopt. Alda stopt aan het eind van het 

schooljaar ivm verhuizing. Daan zou aan het eind van het schooljaar moeten stoppen want 

dan zit zijn zoon niet meer in het PO, maar wil nog wel een jaar blijven als voorzitter. NB 

notulist: Muriel laat zich verontschuldigen, maar stopt per direct ook. 

11. planning: geen bijzonderheden. 

 


