
Notulen OPR vergadering d.d. 04-06-2019 

1. welkom 

Alda Kroneman vervangt deze keer Daan Diepeveen 

2. agenda 

3. mededelingen + ingekomen post 

- brief van CvT: dank voor jaarverslag en dank voor de inzet van de OPR 

4. (nav) notulen + actielijst 

• organogram moet nog steeds gemaakt worden 

• jaarplan: zodra jaarplan klaar is, wordt het naar de OPR verstuurd 

• nauwelijks aanvragen mbt informeel leren/hb-beleid/dyscalculie, dus geld blijft liggen 

- eigenaarschap ligt bij scholen, maar dat is nog wel een proces 

- niet alle info komt door vanuit bestuur bij scholen? 

- past niet altijd in een schoolprogramma? 

• werkgroepen: 

- financien: komt bijeen op 010719 

- hb: geen nieuws/nog niet bij elkaar geweest 

- ll: geen nieuws/nog niet bij elkaar geweest 

- ouders: zie agendapunt 5 

• actielijst: zie lijst 

5. a. thuiszitters 

bedoeling is regionale bijeenkomst met alle stakeholders thuiszitters. Te kort dag om dat op 

korte termijn te organiseren. Wel zijn al ouders uitgenodigd die een thuiszitter hebben 

(gehad) of een kind hebben met vrijstelling leerplicht. Met als vragen: waarom is/was je kind 

thuiszitter; wat was/is de oplossing; hoe kunnen we thuiszitten voorkomen? Bijeenkomst is 4 

juni geweest. Adhv deze ervaringen een regionale bijeenkomst opzetten. Evt iemand van de 

OPR erbij (uit wg ouders)? 

b. communicatie jeugdhulp/gemeente en scholen/swv 

Er is uitgezocht hoeveel ll gebruik maken van jeugdhulp en hoeveel arrangementen en 

verwijzingen per school ingezet worden. Daarna gekeken: wat valt nu op? Daarna bespreken 

CJG en steunpuntcoordinatoren waarom wat opvallend is. Schoolpilot met school-CJG-

steunpuntcoordinator: wat kan men gezamenlijk afspreken/realiseren? Los daarvan ook 

gesprekken met SO en SBO om beschikkingsvrij de jeugdhulpgelden aan de school te geven 

waarbij school bepaalt hoe de jeugdhulpgelden ingezet kunnen worden. 

c. marap 1 

Nog niet af. Wordt zsm nagestuurd. 

d. OPR als klankbord: hoe komt het dat passend onderwijs niet slaagt? 

Positief bekeken: scholen weten het swv te vinden, dus passend onderwijs lukt wel. 

Veel discussie, waarbij o.a. het volgende is aangedragen: 

- wel geld maar geen mensen 

- te ver van mijn bed show, zeker voor ouders 

- veel niveaus in 1 klas 

- zitten grenzen aan, zowel onder als boven 

- is jaargroepensysteem nog wel handig? 

- medische handelingen? 

- ook binnen opleidingen differentiatie aanbieden 

- combi-groep van 30 ll met diverse afkortingen -> lukt de lk niet meer 

- cito eindtoets weg? 



- inspectie mythe 

- problemen in welbevinden geeft cognitieve problemen 

- expertises moeten op school aanwezig zijn 

- financieel systeem veranderen 

6. scholingsaanbod onderwijsassistenten 

Voor dit jaar te laat. Er wordt gekeken of er alsnog iets georganiseerd kan worden, maar nu 

nog even niks extra 

7. vergadertijden/aanwezigheid directeur-bestuurder 

Voortaan ‘sandwichmodel’: van 18.30 -19.30 directeur-bestuurder aanwezig. Daarna nog een 

uur zonder. Bij vragen die niet kunnen wachten tot volgende vergadering: mailen. 

8. overleg CvT? 

CvT staat ervoor open. Nog voor de zomervakantie een overleg met CvT en OPR vz en secr. 

9. vergaderdata volgend schooljaar 

worden zsm nagestuurd 

10. rondvraag 

- reglementen alleen ter informatie? ja 

- fijn, dat de OPR als klankbord gebruikt wordt. Mag vaker. 

- hoe zit het met hb? 

subsidie aangevraagd door swv PO en VO. Wanneer toegekend, dan voor 3 dingen 

inzetten: overgang van voorschool naar school; van PO naar VO; kennis/ervaring van 

ouders inzetten 

- Els stopt met OPR en wordt met bloemen bedankt voor haar inzet. 

 


