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Notulen OPR PassendWijs woensdag 2 april 2014 
 

 
 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

Notulen: Lindsey Samson 
 
Aanwezig: 
Nieke Boekelman, Tamara Bulters, Eric Derksen, Anita Gerritsen, Martin van der Kaaden, 
Merlijn van Kroonenburg, Sonja Mensink, Wouter van Onna, Gerda Reens, Paulien Schuiermanni, 
Constance Schuler, Angela Thissen  van Heeswijk, Bianca Thomassen, Ernest Tubbing en 
Roel Weener (namens bestuur PassendWijs). 
 
Afwezig met afmelding: 
Bert Burkels en Gertjan Witkamp. 
 

1. Opening / vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Notulen 27-02-2014 
volgende opmerkingen aangegeven: 
- De naam van Hilde Toenders staat niet goed gespeld, graag aanpassen.  Pag. 3 
- Actie 37 staat twee keer in de actiepuntenlijst, laatste verwijderen.  Pag. 7 
De notulen zijn goedgekeurd met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen. 
 
Actiepunten: 

Nr. Actie en verloop Status 

7. De OPR kan toch toegang krijgen tot de website van PassendWijs. Gereed 
10. De memo om alle (G)MR-en over de oprichting van de OPR te 

informeren is per post verstuurd.  
Gereed 

11. De taken van een ambtelijke secretaris zijn geïnventariseerd. Gereed 
13. Getekende Statuut & Reglement zijn gescand, maar nog niet verspreid. Onder handen 
14. De compensatieregeling voor de personeelsgeleding zal 15 april in 

Raad van Toezicht bekrachtigd worden. 
Gereed 

15. De mail m.b.t. compensatieregeling personeelsgeleding kan opgesteld 
worden. 

Open 

17. De meerjarenbegroting zal 15 april met Raad van Toezicht besproken 
worden. De afspraak over bekostiging, dashboard en keuzemodel zal 
idealiter voor volgende OPR vergadering op 13 mei gehouden worden. 

Onder handen 

22. De vacatieregeling voor de oudergeleding (€ 50, per bijgewoonde 
vergadering) zal 15 april in Raad van Toezicht bekrachtigd worden. 

Gereed 

27. Memo over oprichting OPR (actie 10) is doorgestuurd. Gereed 
28. De memo over oprichting OPR (actie 10) is reeds verstuurd, zodat we 

de communicatie over een vast e-mail adres (MR@school) en 
beschikbaarheid notulen via de website van PassendWijs op een 
andere manier moeten regelen. 

Gereed 

29. Er is teruggekoppeld dat OPR wil vasthouden aan vacatieregeling voor 
de oudergeleding van € 50, per vergadering. 

Gereed 

30. Voorstel om faciliteiten van secretaris en voorzitter anderhalf maal Gereed 
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Nr. Actie en verloop Status 

regulier te maken is met bestuur besproken. 
31. Roel is gevraagd om de aanbevelingen zoals beschreven in de sectie 

toetsing WPO in het OP op te nemen. 
Gereed 

32. Gemaakte afspraken met Roel zijn schriftelijk vastgelegd en verspreid. Gereed 
33. HR is door Eric aanpast zodat we buiten een vergadering om een 

besluit kunnen nemen. 
Gereed 

34. De aangepaste versie van het concept OP (27/2) is beoordeeld. Gereed 
35. Stemming per mail is georganiseerd. Gereed 
36. Stemming is gehouden (met optie ‘Allen antwoorden’). Gereed 
37. De uitslag van de stemming en dienovereenkomstige schriftelijk reactie 

aan het bestuur is verspreid. 
Gereed 

 
3. Ingekomen Post 

Uitnodiging Simulatieonderzoek 9 mei aanstaande 
Er wordt gevraagd of bij het simulatieonderzoek 1 ouder en 1 personeelslid aanwezig wil zijn. 
Tamara gaat, en Eric onder voorbehoud. Wanneer Eric niet kan gaat Tamara met Constance. 
Het onderzoek zal vrijdag 9 mei van 9.45 uur tot 12.30 uur zijn. Het zal een proefonderzoek zijn 
van de inspectie, zoals dit volgend jaar echt zal gaan.  
 
Mail van Hans m.b.t. evaluatie begeleidingstraject 
Hans heeft vanuit het steunpunt medezeggenschap een evaluatieformulier opgestuurd, waarin 
onze mening gevraagd wordt over het begeleidingstraject. (bij navraag op 6-4 blijkt dat deze 
alleen door de voorzitter ingevuld hoeft te worden, Tamara zal dit doen actie 43) 
 

4. Voorstel Faciliteitenregeling 
- Ambtelijk secretariaat contact Robert Hilhorst / Nanja Stam 

Lindsey komt notuleren tot de zomervakantie. Daarna wordt verder gekeken bij wie het 
past in de werkzaamheden.  

- Stand van zaken regeling uren compensatie personeelsleden 
Dit is in het directeurenberaad geregeld. 1 april wordt dit voorgelegd aan het DB, zij 
hoeven dit alleen nog maar goed te keuren. Zoals eerder is besproken passen de 
werkzaamheden voor personeelsleden niet binnen de huidige normjaartaken.  Deze uren 
zullen extra uitbetaald moeten worden door middel van tijdelijke verhoging van de 
werktijdsfactor dan wel  compenseren in vrije tijd. Tamara zal dit samen met Roel helder 
communiceren richting de besturen (actie 15 & 38) 

- Stand van zaken verzoek tot instellen vacatieregeling ouders 
Zoals bovenstaande, hoeft dit alleen nog akkoord gegeven te worden op 14 april door het 
bestuur. Tamara en Roel stellen een mail op waar precies staat wat er bedoeld wordt. (60 
uur voor dit schooljaar voor personeelsleden, €50,- per bijgewoonde vergadering voor dit 
schooljaar) (actie 38).  

- Ernest maakt een lijst van de ouders die bij de verschillende vergaderingen aanwezig zijn 
geweest, om duidelijk te krijgen waar iedereen recht op heeft. (Actie 39) 

 
5. Pre-jaarplanning / spoorboekje Jaarplan 2014-2015 

- Inrichting ouderbijeenkomsten 
Roel heeft de laatste regiobijeenkomst voor de scholen gehad. Hier is voldoende 
uitgekomen waarmee we ook de ouderbijeenkomsten gedeeltelijk kunnen vullen. Er moet 
nu gekeken worden wat de werkvorm wordt en hoe de uitnodigingen worden voor deze 
ouderbijeenkomsten. Dit is cruciaal.  De communicatie is nog niet goed genoeg. Dit ligt ook 
deels bij de besturen en de directie van de scholen. Misschien moet er ook een stuk over 
PassendWijs in de nieuwsbrief van scholen. Eric en Bert nemen dit mee naar het overleg 
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over de ouderbijeenkomsten. 
De ouderbijeenkomsten per regio staan in concept op 20 en 22 mei gepland. De regio’s zijn 
opgedeeld in Arnhem/Rozendaal/Rheden en Overbetuwe/Renkum. 

- Analyse ondersteuningsprofiel en dekkend continuüm 
Van alle regio’s zijn de vragenlijsten binnen, ook van het SO en SBO. De basis is nu goed in 
beeld.  De SOP’s gaan niet naar de inspectie. Het moet wel openbaar worden via de 
website. Technisch is nog niet helemaal duidelijk hoe dit gedaan wordt. De inspectie zal dit 
wel gaan volgen vanaf volgend schooljaar. Om het SOP duidelijk te maken voor ouders is 
het handig een woordenlijst bij het SOP mee te leveren. Dit moet de MR zelf regelen 
aangezien het SOP de verantwoordelijkheid van de school is. Omdat het lastig vindbaar is, 
is het handig om de SOP’s bij PassendWijs op de website te zetten met een link naar de 
betreffende school. Voor de ouders is het misschien handig om een populaire versie te 
maken. 

- Protocollen informatie en betrokkenheid individuele ouders 
We moeten erachter komen of ze binnen zijn en hoe de dekkendheid is. Roel informeert 
alleen. OPR hoeft er niets meer, wat er doorgestuurd wordt is informatief. 

- Jaarlijkse monitoring opbrengsten/resultaten professionaliseringsactiviteiten 
Volgende OPR bijeenkomst wordt dit besproken. Roel heeft volgende week een gesprek 
met een organisatie die reeds een monitor gemaakt heeft waarin zowel de kwalitatieve als 
kwantitatieve aspecten opgenomen zijn.  

- Communicatieplan 
Het communicatieplan is er in concept. De nieuwste versie wordt in de eerstvolgende OPR 
vergadering besproken. Bij de bijeenkomsten wordt aangegeven dat in contact blijven het 
grootste punt is bij ouders. Dit komt bij de volgende vergadering op de agenda. Marjan 
Veerman zal hierbij aanwezig zijn. 

- Overzicht samenstelling school- en (sub)regionale teams en de wijze van flexibele inzet 
(incl. ondersteuningsmogelijkheden voor de leerkracht). 
Op vrijdag 11 april is er een brief naar alle schoolbesturen gegaan voor een oproep voor 
mensen voor nieuwe managementteams en ondersteuningsteams. Dit moet op een 
transparante wijze gebeuren, de brief krijgt iedereen. Het moet wel eerst naar de 
schoolbesturen. Er wordt een benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld voor deze 
procedure.  Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengelingen. De GMR heeft een 
stem bij benoeming van personeel binnen een school en schoolbestuur, maar niet binnen 
het SWV PassendWijs. Daarom heeft het de uitdrukkelijke voorkeur dat ook de OPR in de 
BAC vertegenwoordigd is. 

- Overzicht van dekkend netwerk van thuisnabije ondersteuning gerealiseerd door de 
scholen (sub)regionaal niveau (a.d.h.v. SOP’S) 
Dit punt is hierboven al besproken onder dekkend continuüm. 

- Procedure verdeling van gelden over scholen/schoolbesturen voor de realisatie van 
passend onderwijs MJB 
Dit wordt op 15 april besproken met de Raad van Toezicht. Daarna komt het op de 
eerstvolgende agenda te staan van OPR PassendWijs. 

- Procedure van indicatiestelling 
Dit wordt uitgereikt via het  groeidocument, deze heeft nu een uitbreiding in de 
naamgeving: en de route op weg naar toelaatbaarheidsverklaring. 

- Procedure bij noodzakelijke ondersteuning arrangementen voor een leerling 
Dit komt in de brief en in het groeidocument terug.  Het groeidocument en een nieuw 
stappenplan krijgt iedereen.  

- Procedure bij handelingsverlegenheid van een schoolteam 
Dit is gekoppeld aan het SOP. Dit is de enige legitimering. 

- Procedure voor ouders 
Dit is opgenomen in het groeidocument.  
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- Overgangsregeling leerlingen met een rugzak naar nieuwe systeem Passend Onderwijs 
Alle leerlingen die voor 1 oktober 2013 zijn aangemeld voor een rugzakje en een 
beschikking hebben ontvangen,  worden nog bekostigd voor het komende schooljaar. De 
leerlingen die na 1 oktober 2013 zijn aangemeld worden niet meer bekostigd in het 
komende schooljaar. In de concept Meerjarenbegroting wordt voorgesteld om besturen 
per leerling een vast bedrag van €53,- (dit gaat om de zware ondersteuningsmiddelen) te 
geven in het schooljaar 2014-2015. Dit geld kan het bestuur besteden aan de 
ondersteuning.. Het is aan de school zelf om bij het bestuur aan te geven dat er 
ondersteuning nodig is. Het bestuur beslist hier verder over. Overzicht/procedures 
afspraken met derden 
Er is duidelijk onderscheid zijn tussen cluster 1 en 2 en de clusters 3 en 4 die wel onder 
passend onderwijs vallen. Volgende week volgt er een gesprek met Jan Middel van 
Kentalis, aangezien Kentalis informatie heeft verspreid die niet helemaal lijkt te kloppen en 
niet overeenkomt met hetgeen de zusterorganisaties landelijk doen. Het bestuur gaat 
samen met bestuurders van andere SWV´s dit gesprek aan.  

- Code Good Governance 
Voor de toekomst moet de code Good Governance binnen het SWV nader onder de loep 
genomen worden, door bijvoorbeeld het instellen van een externe Raad van Toezicht. 
 

6. Communicatie achterban 
Status werkgroep ouders 
Dit is afgehandeld. 
 
Website afspraken inrichting deel OPR 
Er is een webmail adres aangemaakt, zodat er door iedereen, overal ingelogd kan worden. 
Tamara en Ernest hebben nu toegang tot deze mail. Er wordt ook een gedeelte op de website 
gemaakt voor de OPR. Wat hierop moet komen is nog niet helemaal duidelijk. Het is zeker 
handig om een ledenlijst, een introductiepagina en vastgestelde notulen erop te zetten. Dit 
wordt z.s.m. geregeld door Tamara bij Marjan (actie 40). 
 

Lijst e-mailadressen MR-en opzetten 
MR mailadres is op korte termijn niet overal realiseerbaar. Vanuit de OPR zal achterhaald 

worden welke besturen rechtstreeks benaderd kunnen worden. De OPR-leden leveren 
zoveel mogelijk de hun bekende MR e-mailadressen aan. Daarnaast gaat Lindsey via de 
besturen achter alle e-mail adressen van MR-en aan. Tamara levert hiervoor de informatie bij 
Lindsey aan (actie 41). 
 

7. Verkiezingen 
Voorstel richting werkgroep die een start gaat maken. 
Via het steunpunt medezeggenschap is er een verkiezingsmodule beschikbaar. Gerda en Sonja 
gaan zich hier als werkgroep verder in verdiepen. 
Volgens Roel heeft ander SWV een goede opzet neergezet voor de verkiezingen. Dit zal hij aan 
Tamara doorsturen (actie 42). 
 

8. Rondvraag / afsluiting 
Nienke zal weggaan na dit schooljaar. Zij is nu al werkzaam in haar nieuwe baan via Delta, 
maar zal dit schooljaar bij ons nog afmaken. Een vervanger is nog niet geregeld, maar doordat 
de verkiezingen eraan zitten te komen, loopt dit hoogstwaarschijnlijk vanzelf door.  
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Volgende vergaderingen 
* Dinsdag 13 mei: Ouderbijeenkomst, Communicatieplan en MJB. 
* Maandag 16 juni: Groeidocument. 
 
Vaste locatie: Heijenoordschool, Gentiaanstraat 25, Arnhem. 
Vergadertijd: 19.30 – 21.30 uur (eindtijd is streven). 
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Actiepuntenlijst 
Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

13. 04-02-2014 Scannen getekende Statuut & Reglement en verspreiden. 
02-04-2014: Is inmiddels gescand, wordt verspreidt. 

Tamara z.s.m. Open 

15. 04-02-2014 Opstellen mail compensatieregeling personeelsgeleding. 
27-02-2014: Zal pas worden opgesteld als de regeling (actie 14) duidelijk is. 
02-04-2014: Mail kan opgesteld worden. 

Tamara 31-03-2014 Open 

17. 04-02-2014 Separate afspraak plannen met Roel en Bert voor bespreken bekostiging, 
dashboard en keuzemodel. 
27-02-2013: Afspraak plannen tussen 21 maart en 2 april. 
02-04-2014: Afspraak plannen voor OPR van 13 mei. 

Tamara 21-03-2014 Onder handen 

38. 02-04-2014 Roel en Tamara stellen mail op naar de Raad van Toezicht met betrekking tot de 
bekostiging van de leden van de OPR. 

Tamara en Roel z.s.m. Nieuw 

39. 02-04-2014 Ernest maakt een lijst van alle ouders die vergaderingen hebben bijgewoond, 
zodat duidelijk wordt waar ouders recht op hebben. 

Ernest z.s.m. Nieuw 

40. 02-04-2014 Tamara zorgt dat informatie bij Marjan Veerman komt voor op de website.  Tamara z.s.m. Nieuw 

41. 02-04-2014 Lindsey gaat achter de e-mail adressen aan van alle MR-en. Tamara zorgt 
ervoor dat Lindsey de benodigde informatie ontvangt. 

Tamara en Lindsey z.s.m. Nieuw 

42. 02-04-2014 Roel zal opzet verkiezingen andere SWV opsturen. Roel z.s.m. Nieuw 

43. 02-04-2014 Tamara vult vragenlijst in vanuit het steunpunt ten aanzien van de ontvangen 
ondersteuning naar aanleiding van de mail van Hans van Dinteren 

Tamara z.s.m. Nieuw 
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Afsprakenlijst OPR 
Nr. Datum Afspraken 

1. 14-01-2014 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. 14-01-2014 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. 14-01-2014 Secretariaat  mailt Roel (bevoegd gezag) na elke bijeenkomst de notulen. 

4. 14-01-2014 Aanpassen van Reglement & Statuut in november 2014 zie aandachtspunten in de notulen van 14-1-2014. 

5. 14-01-2014 Vaste locatie: Heijenoordschool, Arnhem. Vergadertijd 19.30- 21.30 uur. 

6. 04-02-2014 Aanpassen van Huishoudelijk Reglement in november 2014 zie aandachtspunten in de notulen van 4-2-2014. 

7. 04-02-2014 Informatiesessie(s) voor de MR-en van aangesloten scholen plannen bij hernieuwde goedkeuring van OP. 

 


