
Notulen (V)OPR  Passend Wijs dinsdag 14 januari 2013 
 

 
 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Susan Otters-Jansen 

 
 
Aanwezig 
Marjo Rappange, Bert Burkels,  Angela Thissen-van Heeswijk , Erik Derksen,  Merlijn van 
Kroonenburg, Paulien Schuiermanni, Sonja Mensink, Martin van der Kaaden, Gerda Reens, Bianca 
Thomassen, Constance Schuler,  Ernest Tubbing, Wouter van Onna, Tamara Bulters, Susan Otters-
Jansen. 
Roel Weener (namens bestuur Passendwijs)  
Hans van Dinteren (adviseur steunpunt medezeggenschap) 
 
Belangstellenden vanuit het bestuur van Passend Wijs; Robbert Hillhorst, Henny Loeffen. 
 
Afwezig met afmelding 
Jirka Franssen, Nieke Boekelman,  Carla de Witte, Steffanie Pape,. 
Marianne Kraai heeft zich definitief afgemeld wegens privéomstandigheden. 
 
Afwezig zonder afmelding:  
Bert-Jan Dengerink , Annelies Pot, Tineke Touwen 
 
 

1. Opening / vaststellen agenda 
Het blijkt dat mensen via andere wegen zich hebben aangemeld voor de (V)OPR. Probeer alle 
aanmeldingen via voorzitter of secretariaat aan te melden, zodat zij ook alle stukken kunnen 
versturen en het overzicht kunnen behouden.  
We streven er naar om  21.30 uur te stoppen met de vergadering. 
Punt 8; concept ondersteuningsplan naar voren halen, zodat Roel en de andere 
bestuursleden daarna  kunnen gaan. Punt 8 wordt dus punt 3.  

2. Notulen 4-12-2013 
Susan was aanwezig bij deze vergadering, maar zij heeft zichzelf niet toegevoegd bij de 
aanwezige leden.   
De aanvulling van Martin over de deelnemers van Cluster 4 is verwerkt, maar die zin daarna 
is overbodig.  De notulen van 4-12-2013 worden bij deze vastgesteld.  
We spreken af dat na het verzenden van de notulen eenieder een week de tijd heeft om 
eventuele aanvullingen aan te leveren. Na deze week worden de vastgestelde notulen 
wederom verspreid.  

Informatie vanuit Roel Weener nav een gestelde vraag aangaande de notulen: 
Per 1 aug 2014 verandert er voor leerlingen en ouders niets, behalve de financiën. De 
financiële middelen worden gewoon doorgezet, maar scholen/besturen/ouders beslissen hoe 
de middelen gebruikt gaan worden. In 2014-2015 moeten de financiën verplicht via de 
nieuwe vorm, het aanbieden van zorgarrangementen, worden aangeboden.  
Wij zijn nu nog VOPR. Zodra het bestuur van Passend Wijs instemt met het statuut en de 
reglementen, zijn wij  formeel een OPR.  



Concept ondersteuningsplan / transparantie SOP’s in de regio’s 
Wat is de stand van zaken van het OP?  
Maandag 20 januari is er een vergadering van het bestuur over het concept 
ondersteuningsplan.  Er ontbreken op dit moment  nog 2 stukken. Het concept OP moet 
gezien worden als een groeidocument. Het bestuur gaat voorstellen om met 
jaaractiviteitenplannen te werken. De OPR heeft instemming op de jaarplannen. 

Het bestuur zal de OPR blijven betrekken bij de ontwikkeling van het OP. We gaan met elkaar 
op weg! Dit betekent ook dat vragen, suggesties, problemen uit het veld/de praktijk via de 
OPR teruggelegd kunnen worden bij het bestuur. De komende twee jaar werken bestuur en 
OPR op die manier met het OP als werkdocument. Roel vindt het fijn dat de OPR via MR en 
GMR een spreekbuis kan zijn tussen veld en bestuur, waarbij de OPR zich opstelt als ‘critical 
friend’.  
Roel zorgt ervoor dat het concept OP voor 1 februari bij ons komt. Hij zal ook een ledenlijst 
vanuit het bestuur doorsturen, zodat er een overzicht is van de deelnemende  regio’s, 
besturen en scholen.  
De maand februari gebruiken we om samen te overleggen wat er aangepast moet worden. 
Er is door de VOPR geen uitstel aangevraagd op advies van Hans en Roel, omdat  uiterlijk 1-2-
2014 het concept van het Ondersteuningsplan bij de  OPR móet liggen.  Hans vult aan dat het 
geen zin heeft om de besluitvorming uit te stellen, als we het vandaag eens kunnen worden 
over het statuut en de reglementen (zie punt 5 van dit verslag).   
Een suggestie is om een keer zonder tijdsdruk met elkaar in te dialoog gaan over het OP en 
dan tijdens een volgende vergadering een besluit te nemen. Eventuele  vragen/opmerkingen 
kunnen dan nog met  Roel (bestuur)  besproken worden.  

Het advies van Hans is om nu alvast de achterban te raadplegen, indien gewenst, en hiermee 
niet te wachten tot 1 februari. Officieel zit een ieder hier zonder last en ruggespraak.  

Schoolondersteuningsprofiel 
Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel, maar sommige profielen zijn 
inmiddels gedateerd. Er is in december 2013 afgesproken en gecommuniceerd dat alle 
scholen voor 1 mei 2014 een actueel schoolondersteuningsprofiel hebben. Het is de taak van 
de MR om dit te volgen en er achteraan te gaan. 
De schoolondersteuningsprofielen die 1-02-2014 al klaar zijn, worden opgenomen in het OP. 
De overige profielen worden nagestuurd.  
Het bestuur denkt op dit moment na op welke wijze deze schoolondersteuningsprofielen 
kunnen worden gedigitaliseerd en gepubliceerd  wellicht via de site van Passend Wijs, omdat 
het verplicht is om alle  schoolondersteuningsprofielen zichtbaar te hebben. 
 
Basisindicatoren 
De basisindicatoren zijn onderdeel van het OP. Door middel van het schoolondersteunings-
profiel moet  zichtbaar worden hoe elke school zich hierin verhoudt. Elke afzonderlijke MR 
heeft adviesrecht over het SOP.  Alle scholen moeten binnen 1 á  2 jaar (gaan) voldoen aan 
de vastgestelde basisindicatoren. Op het moment dat een school niet voldoet aan deze 
criteria, is dat een signaal voor de school en het bestuur om aan de slag te gaan. Het zijn 
pittige indicatoren, vandaar dat scholen de tijd hebben om dit te regelen.   

Blijf als OPR vragen om informatie, toelichting vanuit het bestuur Passend Wijs! 
 
Roel stuurt het concept OP uiterlijk vrijdag 24e januari naar de OPR.  



3. Ingekomen Post 
WMS congres 
Er is een WMS congres ‘medezeggenschap en passend onderwijs’ op 28 januari 2014, de hele 
dag.  De kosten hiervoor zijn € 60,- pp.   
Wie zou hierheen willen?  
Sonja heeft zich al opgegeven en merkt op dat de meest interessante workshops al vol zijn.  
Constance wilook gaan. Zij geeft zich zelf op.  
Binnen het bestuur zijn nog geen afspraken gemaakt over vergoedingen. Maar de kosten 
worden betaald door Passend Wijs. De factuur voor dit congres kan naar het eigen 
schoolbestuur worden gestuurd. Als het schoolbestuur dit niet vergoed, stuur je de rekening 
door naar Tamara. Tamara zorgt dat de rekening bij Roel komt, zodat Passend Wijs het kan 
vergoeden.  
Cursus vanuit Steunpunt Medezeggenschap. 
Angela meldt dat het steunpunt Medezeggenschap een cursus aanbied op donderdag 13-2-
2014, van 16.00-20.00 uur. Deze cursus is gratis. Angela stuurt iedereen de betreffende  link 
door. Angela, Tamara en Sonja willen hier naar toe.  
Mail netwerk ouderinitiatieven  
Er is een netwerk ouderinitiatieven opgericht. Het is goed om te weten dat dit er is. Lees de 
mail zelf door, het bevat  goede informatie. Als OPR hoeven we hier verder niets mee. 
Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich persoonlijk aanmelden voor  de nieuwsbrief.  
 

4. Ledenlijst 
De ledenlijst gaat tijdens deze vergadering rond om te worden aangevuld. Het is belangrijk 
om ook de school, het bestuur en de regio in te vullen, zodat we kunnen zien welke regio’s 
wel/niet vertegenwoordigd zijn. 
Een afvaardiging van Cluster 4 ontbreekt volledig, zowel een ouder als een personeelslid  
het bestuur onderneemt hierin actie.  
Tamara neemt via mail contact op met mensen die nu en de vorige keer afwezig waren en 
vraagt hen of zij zitting willen nemen in de OPR. 
Vanuit het bestuur zijn er de volgende afspraken gemaakt rondom de vertegenwoordiging 
per sub regio: 
Regio Arnhem: 4 leden 
Regio Overbetuwe/Lingewaard: 4 leden 
Regio Renkum: 2 leden 
Cluster 3: 2 leden 
Cluster 4: 2 leden 
In alle gevallen zijn er van elke regio evenveel ouders als personeelsleden. Kijk bij het indelen 
van de leden naar de regio. Je vertegenwoordigt het primair onderwijs in die  regio en niet de 
stichting of de school.  
Het bestuur gaat uit van 14 leden, maar de OPR kan een ander voorstel doen aan het bestuur 
op basis van het regelement.  
 
Inventarisatie van onze huidige situatie: 
Regio Arnhem: 3 personeelsleden- 1 ouder 
Over-Betuwe/Lingewaard: 6 personeelsleden – 3 ouders 
Rheden-Rozendaal: 1 personeelslid– 1 ouder  
Renkum: 1 personeelslid – 2 ouders 
Cluster 3: 1 personeelslid – 1 ouder 
Cluster 4: X 
De verhouding ouders/personeel moet gelijk blijven. Er is een relatie tot leerlingenaantallen.  
We koppelen onze huidige situatie terug naar de regio’s.  



We besluiten dat elke sub regio zelf onderling regelt  wie nu zitting gaat nemen in de OPR, 
zodra de verkiezingen op poten worden gezet heeft ieder weer de kans om zich kandidaat te 
stellen.  
Tamara stuurt vanavond nog een mail naar iedereen die vanavond niet aanwezig is. Men 
heeft een dag de tijd om bij Tamara aan te geven of men al dan niet zitting wil nemen in de 
OPR.  

Per regio wordt er een contactpersoon aangewezen die de communicatie beheert:  
Regio Arnhem: Gerda. 
Regio Overbetuwe/Lingewaard: Tamara 
Regio Renkum: Bert 
De contactpersonen inventariseren wie er definitief zitting wil nemen in de OPR. Tevens 
dragen zij er zorg voor dat er in overleg  binnen elke regio het vastgestelde aantal leden 
zitting gaan nemen. In het geval van ondervertegenwoordiging blijven deze vacatures staan 
tot september 2014 en worden deze meegenomen tijdens de verkiezingen.  

5. Advies vanuit Steunpunt Medezeggenschap 
Hans van Dinteren is onze adviseur vanuit het steunpunt Medezeggenschap.  
Hij adviseert ons het direct oprichten van een OPR per 1 februari, maar met een korte 
zittingstermijn van een jaar.  

Tijdens de eerste VOPR vergadering is de procedure voor het oprichten van een OPR 
besproken en toegelicht door Roel Weener. De kandidaten voor de huidige VOPR zijn 
voorgedragen via (G)MR van de verschillende stichtingen/besturen/regio’s en hiermee wordt 
voldaan aan de wet. De VOPR concludeerde in deze vergadering ook dat zij in een (te) laat 
stadium bij elkaar geroepen is om verkiezingen te kunnen organiseren voor de wettelijke 
termijn.  

Hans van Dinteren licht toe: in de wet staat; een kandidaat voordragen, maar hiermee wordt 
bedoeld verkiezen (met bijbehorend kiesrecht). Het advies van Hans van Dinteren is praktisch 
van aard: stel de OPR samen voor de duur van maximaal een jaar en houdt in deze periode 
verkiezingen. Op deze manier blijf je zo dicht mogelijk bij de wet en biedt je alle ouders en 
personeel op korte termijn de mogelijkheid om in de OPR te gaan. Het bestuur is genegen 
om deze optie te ondersteunen. De VOPR spreekt samen met bestuur af om dit praktisch 
advies op te volgen.  
.  
 

Op dit moment is het voorlopig dagelijks bestuur van Passend Wijs vastgesteld.  
 
Volgend jaar heeft de OPR het recht om 1 kandidaat voor de  Raad van toezicht voor te 
dragen.  
 
Als er in documenten de term; in overleg wordt gebruikt, dan houdt dat in dat beide partijen 
het eens zijn.  

6. Vaststellen statuut &reglement VOPR  
Wat is het verschil tussen een statuut en een reglement? Het statuut regelt hoe de 
medezeggenschap is vorm gegeven. In een reglement staat wat je moet en mag. Zowel het 
statuut als het reglement moeten door het bestuur worden vastgesteld.  Het huishoudelijk 
reglement geeft de praktische regels van de medezeggenschap weer en deze wordt door de  



OPR vastgesteld. 
 

 

Het Statuut 
Erik heeft een standaard model van het Steunpunt als basis gebruikt en dit aangevuld met 
andere voorbeelden en eigen visies. Erik voert direct de aanpassingen die we nu vaststellen  
door, zodat het statuut snel naar iedereen verstuurd kan worden. We besluiten de grote 
lijnen nu vast te stellen. In een later stadium passen we de details aan.   
Het Statuut wordt unaniem vastgesteld met  inachtneming van de voor de aangebrachte 

wijzigingen benodigde aanpassingen. 
Het reglement wordt unaniem vastgesteld met  inachtneming van de voor de aangebrachte 

wijzigingen benodigde aanpassingen. 
 
Aandachtspunten voor de herziening van het statuut en het reglement in november 2014 
Statuut 
De definitie in artikel 1c wijzigen naar alleen MR artikel 3. Artikel 3 lid 5 moet eruit . 
Reglement 
Zittingstermijn; overwegen om in te voegen vaker dan eenmaal herkiesbaar/ kiesrecht 
aanpassen. 
Facilitering  
Tamara mailt Roel (bevoegd gezag) met de vraag om vanuit  het bestuur  voor 1 februari met 
een voorstel te komen rondom de faciliteiten. 
Akkoord notulen vanuit het bestuur 
Tamara of secretariaat  mailt Roel na elke bijeenkomst de notulen. 

8. Communicatie  
Hoe willen we iedereen informeren over de OPR? 
We zijn voornemens om met een eigen website aan te sluiten bij de website van Passend 
Wijs  Gerda wil dit alvast onderzoeken.  

9. Vaststellen Huishoudelijk reglement OPR  
Erik maakt een concept van het huishoudelijk reglement, mailt dat voorafgaand aan de 
volgende bijeenkomst naar het secretariaat. Op de eerstvolgende vergadering vindt de  
besluitvorming van het huishoudelijk reglement plaats.  
 

10. De volgende vergaderingen 
* Dinsdag 4 februari Roel Weener en Hans van Dinteren zullen hierbij weer aanwezig zijn. 
Bert Burkels is dan afwezig, hij stuurt zijn bijdrage per mail.  
* Dinsdag 18 februari Roel Weener en Hans van Dinteren zullen hierbij weer aanwezig zijn. 
Sonja en Angela zijn dan verhinderd, zij sturen hun bijdrage per mail. 

Vaste locatie: Heijenoordschool, Arnhem.  Vergadertijd 19.30- 22.00 uur. 

11. Rondvraag 
Hoe koppelen wij dit terug naar de regio’s/stichtingen die wij vertegenwoordigen? 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de terugkoppeling over de oprichting van de OPR naar de 
besturen en directieleden van de scholen. De OPR kan wel bij het bestuur hun zorg uiten over de 
communicatie  naar de GMR en de MR. Wat wij nu opgestart hebben moet door het bestuur 
worden gecommuniceerd naar iedereen . 
 



Actiepuntenlijst: 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie 

1. 14-1-2014 Concept OP uiterlijk vrijdag 24e januari naar de 
OPR  inclusief overzicht  van de deelnemende  
regio’s, besturen en scholen.  
 

Roel Wener namens 
bestuur 

2. 14-1-2014 Link doorsturen van cursus Medezeggenschap Angela 

3. 14-1-2014 Via mail contact met mensen die nu en de vorige 
keer afwezig waren en vraagt hen of zij zitting 
willen nemen in de OPR 

Tamara 

4. 14-1-2014 Een afvaardiging van Cluster 4 ontbreekt volledig, 
zowel een ouder als een personeelslid  het 
bestuur onderneemt hierin actie 

Bestuurder 
Onderwijsspecialisten 

5. 14-1-2014 De contactpersonen inventariseren wie er 
definitief zitting wil nemen in de OPR. Tevens 
dragen zij er zorg voor dat er in overleg  binnen 
elke regio het vastgestelde aantal leden zitting 
gaan nemen. 

Gerda, Tamara & Bert 

6. 14-1-2014 Mail Roel (bevoegd gezag) met de vraag om 
vanuit  het bestuur  voor 1 februari met een 
voorstel te komen rondom de faciliteiten. 

Tamara 

7. 14-1-2014 Onderzoeken mogelijkheden aansluiten bij 
website Passendwijs als OPR 

Gerda 

8. 14-1-2014 Concept Huishoudelijk reglement opstellen voor 
komende vergadering. 

Erik 

9. 14-1-2014 Op agenda komende vergadering: huishoudelijk 
reglement, definitieve taakverdeling binnen OPR 

Tamara 

10. 14-1-2014 Bestuur informeert alle (G)MR-en over de 
oprichting van de OPR 

Bestuur / Roel 

 

 
 

Afsprakenlijst OPR 
 

Datum Afspraken 

 
14-1-2014 

 
1. Na het verzenden van de notulen heeft eenieder een week de tijd om eventuele 
aanvullingen aan te leveren. Na deze week worden de vastgestelde notulen 
wederom verspreid door de secretaris.  

2. Bij niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering kan de input voor de agenda 
via de mail aangeleverd worden bij de voorzitter of de secretaris. 

3. Secretariaat  mailt Roel (bevoegd gezag) na elke bijeenkomst de notulen. 

4. Aanpassen van Reglement & Statuut in november 2014 zie aandachtspunten in 
de notulen van 14-1-2014 

5. Vaste locatie: Heijenoordschool, Arnhem. Vergadertijd 19.30- 21.30 uur. 



 


