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Notulen OPR PassendWijs dd. 30 september 2014 

Notulen OPR PassendWijs dinsdag 30 september 2014

 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

Notulant: Annie Platerink 
 
Aanwezig: 
Tamara Bulters, Ernest Tubbing, Nieke Boekelman, Bianca Thomassen, Gerda Reens, Merlijn van 
Kroonenburg, Sonja Mensink, Angela Thissen-van Heeswijk, Martin van der Kaaden, Wouter van 
Onna, Anita Gerritsen, Gert-Jan Witkamp en Roel Weener (namens bestuur Passend Wijs) 
 
Afwezig (met kennisgeving): 
Astrid Peters en Eric Derksen 
 
1.  Opening / vaststellen agenda 
Tamara heet iedereen welkom, in het bijzonder Astrid (nieuwkomer), Nieke (nu als ouder in de OPR) 
en Annie (notulant).  
Mailtje van Eric ontvangen: Eric heeft –moeten besluiten om te stoppen als lid van de OPR. De OPR 
zal zijn deskundigheid, met name t.a.v. statuten en reglementen, missen. Gelukkig mogen we in 
voorkomende gevallen hem nog wel benaderen met vragen. 
Astrid is een nieuwe ouder die zich heeft gemeld, maar zij had vanavond andere verplichtingen; 
volgende keer is ze er bij. 
Agendapunt 5 – stand van zaken PassendWijs – komt na de notulen aan de orde. Hierna verlaat Roel 
de vergadering. 
 
2.  Notulen 16 juni 2014 
De actielijst wordt bekeken en zo nodig aangepast. Punt 44 van de actielijst komt niet terug in de 
notulen, maar blijft wel in de actiepuntenlijst staan. Het MT is van plan de laatste kolom van de lijst 
te concretiseren. 
De notulen worden aangepast (Annie) en gaan daarna als concept naar de OPR. 
 
Actiepunten vanuit notulen 16-6 met huidige stand van zaken: 
Wanneer deze als gereed wordt weergegeven verdwijnt deze vervolgens uit de actielijst 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

39 30-09-14 Ernest stuurt de lijst van alle ouders die  
vergaderingen hebben bijgewoond naar 
Roel 

Ernest z.s.m. Onder handen, 
Ernest checkt 
 
 

40 02-04-14 Tamara zorgt dat info bij Marjan 
Veerman komt voor op de website 

Tamara  gereed 

41 02-04-14 
 
 
 
30-09-14 

Lijst is compleet. Debby stuurt de lijst 
14 mei naar Tamara. Tamara zal deze 
doorsturen naar de OPR leden. 
----------------------------------- 
Het updaten van  MR- en 
schooladressen blijft punt van 
aandacht. Adressen ook doorsturen 

Debby / 
Tamara 
 
---------- 
Tamara / 
Roel 

 gereed 
 
 
--------- 
Nieuw 
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naar Marianne Broersen, secr. Roel. 
Verdere afspraken moeten hierover 
nog worden gemaakt met bestuur/OPR 

44 13-05-14 Roel stuurt het jaarplan naar Marjan 
Veerman. Hiermee kan Marjan het 
communicatieplan opstellen. 

Roel z.s.m. gereed 

45. 13-05-
2014 

Brief voor de verkiezingen opstellen. Tamara / 
Sonja  

Voor de 
zomer 

Gereed 

48 16-06-14 
30-09-14 

Roel / Marjan hebben de (digitale) 
nieuwsbrief voor ouders in concept 
klaar.  Wordt in MT besproken en 
daarna verspreid. 

Roel / 
Marjan 

z.s.m. onderhanden 

52 16-06-14 
30-09-14 

Roel communicatieplan opnemen in de 
jaarplanning, stroomschema + 
aangepaste planning 

Roel z.s.m. Onderhanden/ 
nieuw 

53 16-06-14 
30-09-14 

Tamara notulen in PDF na vaststelling 
doorsturen aan Marjan tbv de site en 
archief. Opr? mailadres & agendapunt 
eerste vergadering afspraken maken 
omtrent archief en doorsturen tbv site 

Tamara z.s.m. onderhanden. 
Bewust niet op 
de agenda 
omdat we nog 
niet compleet 
zijn 

54 16-06-14 De grondslag als bijlage bij de MJB, naar 
Tamara 

Roel z.s.m. Onder handen 

 
Opmerkingen vanuit de OPR: 
Er staat weinig op de site. Ook de links werken niet altijd en overal. 
Afgesproken was dat de FAQ voor ouders ook op de site zou komen. 
Volgens Roel is de site heel volledig, maar de site moet nog wel aangevuld worden met bijv. de  
jaarplanning. Nieuwsbrieven blijven overal zichtbaar. Verwijs ouders voor informatie zo nodig naar 
de jaarplanning-werkagenda. Scholen zouden in hun eigen nieuwsbrief ouders kunnen wijzen op de 
nieuwsbrieven en memo’s van PassendWijs.  
 
3.   Stand van zaken PassendWijs  
Roel reikt het “Overzicht t.b.v. OPR aanpassingen en wijzigingen t.o.v. de versie 16 juni 2014” uit 
en geeft hierop een toelichting. 
Z2: Als ouders hun kind schriftelijk aanmelden ontstaat voor school/het bestuur de zorgplicht (ook  
als een kind instroomt vanuit een andere regio). School registreert bij DUO en BRON. Het SBO moet 
dat ook doen, maar het SBO heeft een directe lijn met het Samenwerkingsverband. Het SO is zelf 
verantwoordelijk voor de registratie. 
Alle regio’s hebben nu een stroomschema (zie memo). 
A1 en A2: spreekt voor zich. 
A3: het groeidocument is nu helemaal compleet. In november volgt overleg met Unilogic. Scholen  
moeten vanuit hun administratiesysteem direct in kunnen pluggen in het groeidocument. 
Het toestemmingsformulier van ouders in het multidisciplinair overleg staat niet op de site. 
Roel nodigt Irma Homan uit in de OPR om een inhoudelijke toelichting te geven op het 
groeidocument.  
Voor het SBO gelden de oude PCL-regels. Als een leerling van BaO naar SBO gaat dient de 
vertrekkende school te zorgen voor de inrichting van de TLV. 
 
Het MT bestaat uit de 4 regiocoördinatoren (Hilde Toenders – ArnhemZuid en SBO, Denise Verhaaff – 
Arnhem-Noord en Rheden/Rozendaal, Janny van Broekhoven  - Overbetuwe/Lingewaard en Wim 
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Jansen - interim Renkum). De regiocoördinatoren zijn m.n. belast met het inrichten van de 
ondersteuningsstructuur in de scholen van hun regio. Roel geeft leiding aan het MT (uitvoerend). Het 
DB kent een vacature. Die wordt opgevuld middels een bindende voordracht door de Interne Raad 
van Toezicht. 
 
B4:  routeplanner:  toelaatbaarheidsverklaring wordt o.a. ondertekend door een orthopedagoog of 
psycholoog en door een 2e deskundige, gerelateerd aan de ondersteuningsvraag van het kind. Dit kan 
bijv. een ergotherapeut, revalidatiearts of gedragsdeskundige zijn. 
B5: de lichte expertise zit in de OndersteuningsTeams. 
De volgende keer in de komt de definitieve plaatsing van de OT’s aan de orde. 
 
Na de herfstvakantie beginnen we met een schone lei. 
Alle besturen hebben ‘ja’ gezegd tegen de basisondersteuning (dyslexie en hoogbegaafdheid). Dit 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de besturen en niet van het MT. 
Roel kijkt na waar dat staat, Nieke benoemt dat dit niet helder beschreven staat bij de 
basisondersteuning. 
SchoolOndersteuningsProfiel: alle leerkrachten van Delta hebben scholing gehad t.a.v. het protocol. 
Het SOP is gerelateerd aan de basisondersteuning. 
Scholen zijn verplicht het SOP via de site kenbaar te maken. Dat is helaas nog niet overal zo. Het 
moet nu echt gaan leven! 
Sommige SBO-leerlingen zouden met aanpassingen best terug kunnen naar de BaO’s. 
Nergens in de PO-verbanden is een centrale verwijzing. 
Opmerking OPR: Er wordt niet open gekeken. Passend Onderwijs was toch bedoeld om te kijken wat 
voor het individuele kind het beste is! 
Sommige ouders weten niet meer waar ze met het kind naar toe moeten – die vallen tussen wal en 
schip. 
Kinderen met het syndroom van down worden het meest getroffen. Scholen moeten ze aannemen, 
maar vaak vindt in groep 4 verwijzing plaats.  
Er bestaat een solidariteitsfonds in specifieke gevallen kan hier aanspraak op worden gemaakt. 
In het geval een kind van de ene BaO naar de andere BaO gaat en alsnog verwezen wordt, is de 
eerste school verantwoordelijk voor de bekostiging. 
DUO betaalt maandelijks; de besturen krijgen augustus en september uitgekeerd. 
 
M1: genoemd voorbeeldformulier geldt ook voor SO en SBO. Welke wordt hier precies bedoeld? 
Een groeidocument maken is veel werk – vragen of opmerkingen melden bij je regiocoördinator. 
Marian Buurman ondersteunt bij het maken van een TLV. 
Marian Buurman registreert een door het MT afgegeven TLV in DUO en BRON en ze stuurt een 
afschrift van de TLV naar ouders en school van herkomst . Niet naar het schoolbestuur; het MT doet 
het op bestuursniveau. 
Irma Homan zorgt voor de procedurele toetsing van een TLV. 
De financiële administratie wordt gedaan door de Onderwijsspecialisten; drie-maandelijkse 
rapportage met de stand van zaken. Pakket op maat. De monitor kan bijgesteld worden. 
Roel laat de volgende keer een TLV zien. 
 
Er wordt gewerkt aan de inrichting van de site. Geef opmerkingen door aan de regiocoördinator. 
 
Opmerking OPR: in de Memo’s op de site staan geen ingevulde voorbeelden. Ook blijkt dat de laatste 
nieuwsbrieven niet bij mensen in het veld aankomen. 
Roel vraagt dit na en vraagt na waar de nieuwsbrieven blijven hangen. 
 
Opmerking OPR: ouders vinden dat er weer een ouderbijeenkomst moet komen. Er is voor ouders 
nog heel veel onduidelijkheid. 
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Roel: staat al in de jaarplanning (november). Dit heeft onze absolute aandacht. Ouders leven met 
heel veel vragen. In Velp ging het voornamelijk over geldstromen. Het is lastig als de eerste 
informatie fout is binnengekomen. 
Scholen moeten steeds weer met vragen richting regiocoördinatoren; zij kunnen ook altijd Roel 
bellen. Inmiddels heeft Roel al diverse ouders ook gesproken. 
 
Locatie regiokantoren:  Er moet nog het nodige gedaan worden aan de huisvestingsplekken 
(sommige regiokantoren hebben al een eigen locatie, andere zijn nu gehuisvest in het gebouw van de 
Onderwijsspecialisten). De bedoeling is flexplekken. 
Het MT en de Ondersteuningsteams zijn gehuisvest in het Onderwijshuis. 
 
4.  Ingekomen post. 
Mail Steunpunt Medezeggenschap: hiervan kan desgewenst gebruik worden gemaakt. 
 
5.  Leden OPR / verkiezing 
De zittende OPR-leden zijn gekozen. 
Het reglement voorziet ook in de verkiezing bij tussentijdse vacatures: bij onvoldoende kandidaten 
worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. Bij meerdere kandidaten zie art. 15. 
De brieven van de OPR zijn niet overal verspreid blijkt nu. 
Nieke vraagt ouder uit Arnhem en Merlijn iemand uit de personeelsgeleding. 
 
De oudervacatures worden gemeld in onze eigen nieuwsbrief en de nieuwsbrief van PassendWijs. 
Tamara maakt een opzetje (uitslag verkiezingen, vacante plekken en ouderavond in november: houd 
de site van PassendWijs in de gaten voor de datum) en stuurt deze naar Angela. Onze nieuwsbrief 
gaat naar de beschikbare adressen van de  MR’s en de scholen. 
 
6. Vernieuwen Statuten en Reglementen OPR 
Het huidige reglement moet worden vernieuwd, o.a. faciliteitenregeling. Artikel 2, lid 2 van het 
statuut luidt: “Uiterlijk drie maanden voordat de termijn van de werkingsduur van het statuut is 
afgelopen, treden de OPR en het bestuur in overleg over het evalueren, actualiseren en opnieuw 
vaststellen van het statuut.” 
 
Faciliteiten; Bij Delta is afgesproken om de formatie met 60 uur op te plussen daar waar het gaat om 
personeelsleden in de OPR. Wordt uitbetaald op projectbasis en dat wordt gedeclareerd bij 
PassendWijs. PassendWijs betaalt 60 uur. Roel heeft hierover contact gehad met Robert Hilhorst 
(bestuurder Delta en D.B. PassendWijs) en Robert zou daarover contact opnemen met de scholen. 
Het is nu CAO-gebonden (60 uur + 20 uur plus voor de voorzitter), tenminste dit staat in het 
onderhandelaarsakkoord opgenomen. 
Bestuur heeft reeds eerder aangegeven de uren van de OPR in de normjaartaak op te willen nemen. 
Dat gaat niet op want we weten nu pas wie er daadwerkelijk in de OPR zit. Ook een simpele 
rekensom, de meeste OPR leden hebben ook zitting in MR en GMR (60-40-60 = 160 uur) dit zal erg 
moeilijk passen in een normjaartaak zeker daar waar het part-timers betreft. 
De oudervergoeding van € 50,- voor de OPR zien wij als minimaal. Ouders zetten zich vaak ook al in 
voor een MR / GMR waar dit ook al vrijwillig gebeurt.  
OPR heeft een duidelijk en unaniem standpunt hierin, conform reglement en statuut zal er overleg 
moeten komen met het bestuur om deze regelingen te evalueren en statuten en reglementen 
opnieuw vast te stellen. 
 
Ernest gaat met de statuten en reglementen aan de slag. 
De gewijzigde stukken gaan gearceerd naar het bestuur, Tamara en Bianca zullen in overleg gaan met 
het bestuur hierover. Roel zal hiervoor een afspraak plannen. 
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Anita zorgt voor een bloemetje voor Eric en Constance en stuurt de factuur naar PassendWijs. 
We willen voor dit soort dingen zelf een budget hebben; bespreken met bestuur als zijnde 
aanvullende faciliteiten. 
 
7.  Netwerkbijeenkomst CNV 
Tamara en Ernest zijn bij de netwerkbijeenkomst geweest; deze was bedoeld voor voorzitters en 
secretarissen van OPR (zowel VO als PO). Op de bijeenkomst is er inhoudelijk niet specifiek iets 
nieuws aan de orde geweest. Wel werden er vanuit de wet punten geschetst waarvandaan een 
evaluatie gehouden kan worden met het oog op het eerste jaar van het SWV en hoe dit dan 
aangepakt kan worden. Ernest stuurt de hand-out van de bijeenkomst door naar de OPR. 
Op de bijeenkomst werd veel stilgestaan bij hoe de OPR ervoor staat wat betreft relatie bevoegd 
gezag, procedure oprichting, faciliteiten, invloed etc. Wij zitten op een goede positie in vergelijking 
met andere OPR-en. 
Ook werd op de bijeenkomst gemeld dat er toch een MR ingericht moeten worden van bijvoorbeeld 
ook PassendWijs, het detacheren van personen langer dan 6 maanden heeft dit tot gevolg werd 
benoemd. MT en Ondersteuningsteams zijn vanuit de besturen gedetacheerd naar PassendWijs. Er is 
niemand in dienst van de stichting. Het is niet aan de OPR om hiermee iets te doen, wel in acht 
nemen dat het statuut ook geldt voor een mogelijke MR van PassendWijs. 
  
8.  Rondvraag / w.v.t.t.k. / afsluiting 
Sonja: graag aan de tijd houden; er wordt te gedetailleerd op dingen ingegaan. Bovendien moet Roel 
zijn stukken van te voren aanleveren i.p.v. tijdens de vergadering. 
 
Tamara: Het is belangrijk dat de stukken van Roel (meerjarenbegroting bijv.)10 dagen vóór de 
vergaderdatum bij haar aanwezig zijn. Tamara pikt dit op met Roel. 
 
Opmerking OPR: In Renkum is een interim regiocoördinator, er zijn nog geen SCP 
(schoolcontcactpersonen), niemand is geïnformeerd over het hoe en waarom. Zowel Roel als Wim 
hebben de directeuren en IB-ers voor zover mogelijk geïnformeerd. De situatie is zeer onwenselijk. 
 
Locatie voor de rest van het schooljaar: SBO de Horizon, Groningensingel 1183, Arnhem 
(tel. 026-3229170). 
 
Volgende vergaderdata  
Woe 5 november   
Di 9 december 
Woe 4 februari 
Di 10 maart (reservedatum) 
Woe 22 april 
Di 16 juni 
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Actiepuntenlijst 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

39 30-09-14 Ernest stuurt de lijst van alle ouders die  
vergaderingen hebben bijgewoond naar Roel 

Ernest z.s.m. Onder handen, 
Ernest checkt 

41 02-04-14 
 
 
 
30-09-14 

Lijst is compleet. Debby stuurt de lijst 14 mei 
naar Tamara. Tamara zal deze doorsturen naar 
de OPR leden. 
----------------------------------- 
Het updaten van  MR- en schooladressen blijft 
punt van aandacht. Adressen ook doorsturen 
naar Marianne Broersen, secr. Roel. Verdere 
afspraken moeten hierover nog worden 
gemaakt met bestuur/OPR 

Debby / 
Tamara 
 
----------
Tamara / 
Roel 

z.s.m. gereed 
 
 
------------   Nieuw 

48 16-06-14 
30-09-14 

Roel / Marjan hebben de (digitale) nieuwsbrief 
voor ouders in concept klaar.  Wordt in MT 
besproken en daarna verspreid. 

Roel / 
Marjan 

z.s.m. Onder handen 

52 16-06-14 
30-09-14 

Roel communicatieplan opnemen in de 
jaarplanning, stroomschema + aangepaste 
planning 

Roel z.s.m. Onderhanden/ 
nieuw 

53 16-06-14 
30-09-14 

Tamara notulen in PDF na vaststelling 
doorsturen aan Marjan tbv de site en archief. 
Opr? mailadres & agendapunt eerste 
vergadering afspraken maken omtrent archief 
en doorsturen tbv site 

Tamara z.s.m. onderhanden. 
Bewust niet op de 
agenda omdat we 
nog niet compleet 
zijn 

54 16-06-14 De grondslag als bijlage bij de MJB, naar 
Tamara 

Roel z.s.m. Onder handen 

55 30-09-14 Annie gaat de notulen van 16-06-14 aanpassen 
en verstuurt deze nogmaals als conceptversie 

Annie z.s.m. nieuw 

56 30-09-14 Roel nodigt Irma Homan uit om in de OPR een 
inhoudelijke toelichting te geven op het 
groeidocument 

Roel z.s.m.  nieuw 

57 30-09-14 Roel kijkt na waar staat dat de 
basisondersteuning behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de besturen en niet 
van het MT. 

Roel z.s.m. nieuw 

58 30-09-14 Roel laat de volgende OPR een TLV zien. Roel z.s.m. nieuw 

59 30-09-14 Roel vraagt na waarom in de memo’s geen 
ingevulde voorbeelden staan en vraagt na waar 
de nieuwsbrieven blijven hangen. 

Roel z.s.m. nieuw 

60 30-09-14 Tamara maakt een opzetje voor onze 
nieuwsbrief en stuurt deze naar Angela. 

Tamara / 
Angela 

z.s.m. nieuw 

61 30-09-14 Ernest gaat met de statuten en reglementen 
aan de slag. 
De gewijzigde stukken gaan gearceerd naar het 
bestuur. 

Ernest z.s.m. nieuw 
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62 30-09-14 Anita zorgt voor een bloemetje voor Eric en 
Constance en stuurt de factuur naar 
PassendWijs. 

Anita z.s.m. nieuw 

63 30-09-14 Ernest stuurt de hand-out van de 
netwerkbijeenkomst CNV naar de OPR leden. 

Ernest z.s.m. nieuw 

64 30-09-14 Tamara vraagt Roel ervoor te zorgen dat zijn 
stukken 10 dagen voor de OPR-vergadering bij 
haar zijn. 

Tamara z.s.m. Nieuw 

65 30-09-14 Roel plant een afspraak met bestuur en OPR 
(Tamara en Bianca) omtrent vernieuwen 
statuut en reglement, waaronder faciliteiten. 

Roel z.s.m. nieuw 

 

 

 

 

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

6. 04-02-2014 Informatiesessie(s) voor de MR-en van aangesloten scholen plannen bij hernieuwde 
goedkeuring van OP. 

7. 13-05-2014 Gerda gaat de mail bijhouden van de OPR. 

8. 30-09-2014 Vaste vergaderlocatie: SBO de Horizon, Groningensingel 1183, Arnhem (tel. 026-3229170) 

 

 

 


