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Notulen OPR PassendWijs 5 november 2014 

Notulen OPR PassendWijs woensdag 5 november 2014

 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

Notulant: Annie Platerink 
 
Aanwezig: 
Tamara Bulters, Ernest Tubbing, Nieke Boekelman, Bianca Thomassen, Merlijn van Kroonenburg, 
Angela Thissen-van Heeswijk, Martin van der Kaaden, Astrid Peters,  Gert-Jan Witkamp en kandidaat-
leden Steffenie Pape en Patricia Traag. 
 
Afwezig (met kennisgeving): 
Anita Gerritsen, Sonja Mensink, Gerda Reens, Wouter van Onna, Roel Weener en Valentien Milder 
(kandidaat-lid uit Overbetuwe/Lingewaard) 
 
1. Opening / vaststellen agenda 
Tamara heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe (kandidaat-)leden. 
Er heeft zich nog een ouder gemeld maar Tamara heeft haar niet meer kunnen benaderen. 
De vacature Renkum bestaat nog. 
 
2. Notulen 30 september 2014 
De definitieve notulen zijn rondgemaild. 
Status actiepunten: 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

39 30-09-14 
 
 
 
05-11-14 

Ernest stuurt de lijst van alle ouders die  
vergaderingen hebben bijgewoond naar 
Roel 
------------------------------------------ 
Ernest stuurt Roel een reminder 

Ernest z.s.m. gereed, maar nog 
geen reactie.  
 
 
nieuw 

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 

 gereed 
 
 
--------- 
nieuw 
 
 
 
berichten van 
Roel afwachten 

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

Roel z.s.m. gereed 

45. 13-05-14 Brief voor de verkiezingen opstellen. Tamara / 
Sonja  

Voor de 
zomer 

gereed 

48 16-06-14 
30-09-14 
05-11-14 

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

Roel / 
Marjan 

z.s.m. nog mee bezig. 
Op 26 nov. is er 
een studiedag – 
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verspreid. dan wordt e.e.a. 
vastgesteld.* 

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 
05-11-14 

De grondslag als bijlage bij de MJB, naar 
Tamara 

Roel z.s.m. gereed 

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

Annie z.s.m. gereed 

56 30-09-14 
05-11-14 

Roel nodigt Irma Homan uit om in de 
OPR een inhoudelijke toelichting te 
geven op het groeidocument 

Roel z.s.m.  staat op agenda 
OPR  09-12 

57 30-09-14 
05-11-14 

Roel kijkt na waar staat dat de basis-
ondersteuning behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de besturen en 
niet van het MT. 

Roel z.s.m. staat op agenda 
MT 

58 30-09-14 
05-11-14 

Roel laat de volgende OPR een TLV zien. Roel z.s.m. staat op agenda 
OPR 09-12 

59 30-09-14 
05-11-14 

Roel vraagt na waarom in de memo’s 
geen ingevulde voorbeelden staan en 
vraagt na waar de nieuwsbrieven blijven 
hangen. 

Roel z.s.m. Voorbeelden zijn er uit 
gehaald omdat ze 
klakkeloos overgenomen 
werden door de scholen 
en omdat er namen in 
genoemd werden. 
De vraag waar de 
nieuwsbrieven blijven 
hangen wordt 
besproken in het MT. 

60 30-09-14 
05-11-14 

Tamara maakt een opzetje voor onze 
nieuwsbrief en stuurt deze naar Angela. 

Tamara / 
Angela 

z.s.m. gereed 

61 30-09-14 
05-11-14 

Ernest gaat met de statuten en 
reglementen aan de slag. 
De gewijzigde stukken gaan gearceerd 
naar het bestuur. 

Ernest z.s.m. staat nu op de 
agenda 

62 30-09-14 
05-11-14 

Anita zorgt voor een bloemetje voor Eric 
en Constance en stuurt de factuur naar 
PassendWijs. 

Anita z.s.m. gereed 

63 30-09-14 
05-11-14 

Ernest stuurt de hand-out van de 
netwerkbijeenkomst CNV naar de OPR 
leden. 

Ernest z.s.m. gereed 

64 30-09-14 
05-11-14 

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

Tamara z.s.m. gereed 

65 30-09-14 
05-11-14 

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

Roel z.s.m. gereed 
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* Opmerkingen nav de notulen: ouderbijeenkomsten zouden al georganiseerd zijn. Destijds in Elst 
waren weinig ouders op de bijeenkomst, in Velp waren veel leerkrachten en  
daar verliep de info niet soepel. Ouders dienen voor-geïnformeerd te worden – zorg dat het publiek  
alleen ouders is! 
Directeuren zijn niet altijd goed op de hoogte van Passend Onderwijs. 
Bij de Laarakker is er een lezing gegeven (door een deskundige van ‘buiten’) over hoe je kinderen  
kunt stimuleren. Niet specifiek gericht op PassendWijs. 
De bijeenkomst in Elst was wel informatief, maar niet gestructureerd. Hier waren vooral ouders  
van kinderen met een rugzakje aanwezig. Ouders moeten de informatie die ze nodig hebben van de  
site halen. Is het wel te begrijpen voor ouders? Met name voor laaggeschoolde ouders is het niet te 
lezen. De vragen van ouders zijn zo specifiek; daar 
zijn nog geen antwoorden op. Het bestuur wordt dringend verzocht op zeer korte termijn ouders te 
informeren. Vertel ouders wat  
handig is voor ze om te weten. Ouders willen weten waar ze moeten zijn voor vragen etc.; het  
raamwerk. 
 
Per regio veel verschillen. In Rheden is bijvoorbeeld geen samenwerking tussen scholen, de 
communicatie hierover verschilt soms vanuit de diverse kanalen. Belangrijk dat eenieder dezelfde 
informatie heeft en geeft.  
We concluderen dat het informeren per regio de duidelijke voorkeur heeft ook gezien de verschillen. 
Tamara zal dit signaal ook bij Roel neerleggen t.a.v. de te organiseren ouderbijeenkomsten. 
 
Eerst dienen directeuren, Ib-ers en leerkrachten te worden geïnformeerd, daarna ouders. Het is  
jammer dat het al zo laat is; had in juni al gebeurd moeten zijn. 
 
3. Ingekomen post 
-Een mailtje van een ouder van de Jan Ligthart: biedt zich aan voor de regio Arnhem wil echter liever 
niet met verkiezingen meedoen. Ze werkt in Gendt, we vragen ons af of ze wellicht interesse heeft in 
de vacature Overbetuwe/Lingewaard, Tamara neemt contact met haar op. 
-Een mailtje van een ouder uit Arnhem die zich aanmeldt. Tamara zal reageren op de mail met het 
uitzetten van de verdere procedure. 
-Een mailtje van R. Hilhorst. Aanleiding is een signaal vanuit de Laarakker, De MR van de  
Laarakker zou niet geïnformeerd zijn. Volgens de OPR is de procedure wél zorgvuldig geweest. In de 
nieuwsbrieven zijn ouders & personeel op de hoogte gesteld van de verkiezingsprocedure. Tamara 
heeft nogmaals alle correspondentie gecontroleerd, alle nieuwsbrieven zijn verzonden naar de 
Laarakker naar alle bekende mailadressen. Wanneer deze dan wellicht door directie niet worden 
verstuurd is dat spijtig. Wij kunnen daar geen invloed op uitoefenen. 
Alle mails zijn gebundeld en ter info verstuurd aan Roel en Robert Hilhorst. 
-Bericht van de MR van de Arabesk; Zij vragen: kunnen we ervan op aan dat de school het advies 
voor SBO of SO geeft, zodra dit in het belang van het kind is, aangezien dit na de invoering van 
Passend Onderwijs kosten voor de reguliere basisschool met zich mee brengt  Dit betreft een 
inhoudelijke vraag die niet echt thuishoort bij de OPR. Tamara zal een reactie op de mail verzenden. 
Er gaat een cc. naar Roel om dit verder op te pakken. 
 
4. Taakverdeling 
Voorzitter    : Tamara 
Vice-voorzitter    : Gert-Jan 
Secretaris    : Ernest 
Penningmeester   : Astrid 
Beheren mail/versturen mailings : Bianca (Tamara stuurt haar gegevens) 
Werkgroep verkiezingen  : Ernest, Bianca (Tamara)  
Werkgroep nieuwsbrief   : Angela en Merlijn 
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*Sonja heeft aangegeven geen deel meer te kunnen nemen aan de werkgroep verkiezingen, Tamara 
zal waar nodig bijspringen in de werkgroep.  
Algemeen; signalen bespreken en zo nodig terugkoppelen naar regiocoördinator en SCP. 
Als OPR moeten we in z’n geheel kijken naar het ondersteuningsplan en de uitwerking hiervan. Er 
lopen veel ontwikkelingen door elkaar heen; die moeten we uit elkaar houden en dat is soms lastig. 
Zodra de nieuwe plannen er zijn kijken we in hoeverre het mogelijk is om in verdere subgroepen 
delen van de plannen te bekijken, bijvoorbeeld financieel. 
Het ondersteuningsplan is de eerste keer vastgesteld voor 2014-2018. Daarbij is de Jaarplanning 
verder leidend en zal jaarlijks ter instemming aan de OPR worden voorgelegd. 
 
5. Verstuurde nieuwsbrief / vacante posities 
Hoe om te gaan met aanmeldingen en mogelijke verkiezingen? 
De OPR moet een procedure uitschrijven voor de verkiezingen; hoe verloopt stemming wie is 
stemgerechtigd (MR’s uit de subregio’s, aantal stemmen per etc). 
Het reglement is breed interpreteerbaar  werkgroep werkt het uit. 
Tamara stuurt de mails naar de werkgroep. 
Vacante plaatsen kunnen tussentijds opgevuld worden conform reglement. 
 
6. Vernieuwen statuut en reglement OPR 
Vóór 1 februari dienen de nieuwe statuten te zijn vastgesteld door bestuur en OPR. Het bestuur zou 
eigenlijk met een voorstel moeten komen. Pragmatisch gedacht voeren we zelf de wijzigingen door 
aangezien dit met name data en termijnen zijn. 
De OPR gaat akkoord met de wijzigingen die Ernest voorstelt (‘OPR wordt de 1e keer benoemd op 
voordracht van de GMR’s wordt geschrapt, OPR wil een vast bedrag voor de lief en leedpot en, voor 
de ouders in de OPR de huidige vacatieregeling van € 50,- per bijgewoonde vergadering handhaven 
(ouders zitten ook al vaak in MR / GMR) –Statuten en reglementen worden elke 2 jaar vastgesteld 
door bestuur en OPR en kunnen tussentijds worden aangepast op verzoek van één van de partijen. 
De faciliteitenregeling dient in overleg vastgesteld te worden. Met het onderhandelaarsakkoord van 
de cao_PO zal de uiteindelijke cao leidend zijn. 
Overleg tussen OPR (Tamara / Bianca) en bestuur op woensdag 19 november. Zij zullen 
onderstaande punten gaan bespreken: 
Faciliteiten Ouders en Personeel. 
Laagdrempelige Lief en Leedpot. 
Mailadressenbestand MR-en / scholen 
 
De monitoring blijft heel belangrijk. Wij moeten de hoofdlijnen in de gaten houden. Op de werkvloer 
is er nog geen duidelijkheid. 
 
DUO en BRON hebben de cijfers niet op orde. 
Het door ons SWV te verevenen bedrag is vrij minimaal in vergelijking met andere in het land. 
Sommige scholen hebben in het verleden de middelen voor extra zorg in de formatie gestopt. 
Lichte zorg, zoals dyslexie, zit in het basisarrangement. Scholen moeten dit zelf regelen. Scholen 
vragen zich af wat ze wel en niet kunnen aanvragen. 
 
Onze input zal ook vanuit monitoring zijn. Veel gegevens hebben wij echter nog niet. Zolang de 
indicatoren niet duidelijk zijn, blijft het lastig. Basisindicatoren zijn inspectienormen. We moeten 
blijven vragen naar gegevens, zodat we tijdig kunnen bij- en aansturen. 
Tamara zal bij Roel navragen wat de status is van de monitoring. 
Er zijn tot nu toe 16 TLV’s afgegeven (14 SBO en 2 SO). Veel verschillen per subregio en per school. 
Wij moeten de ‘critical friend’ blijven. 
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Huishoudelijk reglement OPR: het aangepaste reglement (o.a. verkiezingen, rooster van aftreden (de 
verkiezingscommissie denkt hier nog over na), zittingsduur, tussentijdse vacatures, bekendmaking 
agenda, werkingsduur, aanpassing HR) kan door de OPR vastgesteld worden. Ernest mailt de stukken 
naar Tamara met gewijzigde stukken gearceerd. Formeel gaan deze dan eerst naar het bestuur en 
dan dient een tweederde meerderheid van de OPR in te stemmen. 
 
7. Rondvraag 
Merlijn: informeert naar de procedure rond de invulling van de ondersteuningsteams. 
Tamara: alleen mensen die onder het Tripartite overleg vallen kwamen hiervoor in aanmerking. 
Anderen hebben nooit kunnen solliciteren. T.z.t. eventueel open sollicitaties als dat nodig mocht zijn.  
Merlijn: Jammer dat basisscholen geen beroep doen op de expertise van SBO’s. Dan zouden meer 
kinderen ‘in de wijk’ kunnen blijven. 
Tamara: de grenzen zijn door de overheid opgelegd. 
Hoe ziet de taakomschrijving van regiocoördinatoren er uit? Er wordt opgemerkt dat een van de 
regiocoördinatoren niet bereikbaar is. 
Tamara: regiocoördinatoren werken op detacheringsbasis. Ouders dienen voor vragen contact op te 
nemen met de schoolcontactpersoon en anders regiocoördinator. Ook kunnen zij altijd Roel 
benaderen. 
Tamara stuurt een mailtje naar Roel waarin ze aangeeft dat de bereikbaarheid en transparantie  van 
regiocoördinatoren uniform zou moeten zijn. Dit signaal wordt vanuit meerdere kanten erkend. In de 
startfase is dit juist een belangrijk punt.  
Bianca informeert naar de tientjesregeling in de meerjarenbegroting. De cijfers moeten tijdig 
aangeleverd worden om goed beleid op  te kunnen maken; op basis daarvan moeten plannen 
gemaakt worden voor het ondersteuningsplan. 
De OPR heeft hier geen antwoord op; PassendWijs ook niet. 
De geldstromen lopen a.v.: rijk  PassendWijs  schoolbesturen  scholen. 
Tamara vraagt hoe de kandidaat-leden deze avond hebben ervaren. 
Patricia: interessant, maar ze wil liever op de achtergrond actief zijn (als klankbord). 
Steffenie: belangrijk dat er meer betrokkenheid komt; ze draagt hier graag haar steentje aan bij. Wel 
heeft ze op vergaderdata van de OPR soms andere verplichtingen, dus ze zal niet altijd aanwezig 
kunnen zijn. 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

39 30-09-14 
 
 
 
05-11-14 

Ernest stuurt de lijst van alle ouders die  
vergaderingen hebben bijgewoond naar 
Roel 
------------------------------------------ 
Ernest stuurt Roel een reminder 

Ernest z.s.m. gereed, maar nog 
geen reactie.  
 
 
nieuw 

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 

 gereed 
 
 
--------- 
nieuw 
 
 
 
berichten van 
Roel afwachten 

48 16-06-14 
30-09-14 
05-11-14 

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

Roel / 
Marjan 

z.s.m. nog mee bezig. 
Op 26 nov. is er 
een studiedag – 
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verspreid. dan wordt e.e.a. 
vastgesteld.* 

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 

56 30-09-14 
05-11-14 

Roel nodigt Irma Homan uit om in de 
OPR een inhoudelijke toelichting te 
geven op het groeidocument 

Roel z.s.m.  staat op agenda 
OPR  09-12 

57 30-09-14 
05-11-14 

Roel kijkt na waar staat dat de basis-
ondersteuning behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de besturen en 
niet van het MT. 

Roel z.s.m. staat op agenda 
MT 

58 30-09-14 
05-11-14 

Roel laat de volgende OPR een TLV zien. Roel z.s.m. staat op agenda 
OPR 09-12 

59 30-09-14 
05-11-14 

Roel vraagt na waarom in de memo’s 
geen ingevulde voorbeelden staan en 
vraagt na waar de nieuwsbrieven blijven 
hangen. 

Roel z.s.m. Voorbeelden zijn er uit 
gehaald omdat ze 
klakkeloos overgenomen 
werden door de scholen 
en omdat er namen in 
genoemd werden. 
De vraag waar de 
nieuwsbrieven blijven 
hangen wordt 
besproken in het MT. 

61 30-09-14 
 
 
 
05-11-14 

Ernest gaat met de statuten en 
reglementen aan de slag. 
De gewijzigde stukken gaan gearceerd 
naar het bestuur. 
Ernest stuurt deze naar Tamara welke ze 
aan Roel zal versturen. 

Ernest z.s.m. 
 
 
 
voor 19-
11 

staat nu op de 
agenda 
 
 
nieuw 

62 05-11-14 Het informeren per regio de duidelijke 
voorkeur heeft ook gezien de verschillen. 
Tamara zal dit signaal bij Roel neerleggen 
t.a.v. de te organiseren 
ouderbijeenkomsten. 

Tamara z.s.m. Nieuw 

63 05-11-14 Nav ingekomen mails kandidaten zal 
Tamara reageren namens de OPR en 
deze mails doorzetten aan de werkgroep 
verkiezingen 

Tamara z.s.m. Nieuw 

64 05-11-14 Vraag MR Arabesk beantwoorden en 
doorsturen naar Roel om verder op te 
pakken 

Tamara z.s.m. Nieuw 

65 05-11-14 Werkgroep verkiezingen werkt 
procedure verkiezingen uit. 

Nieke 
Ernest 
(Tamara) 

z.s.m. 
voorstel 
na 21-11 

Nieuw 

66 05-11-14 bij Roel navragen wat de status is van de 
monitoring. 

Tamara z.s.m. Nieuw 

67 05-11-14 Tamara stuurt een mailtje naar Roel 
waarin ze aangeeft dat de 

Tamara z.s.m. Nieuw 
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bereikbaarheid en transparantie  van 
regiocoördinatoren uniform zou moeten 
zijn. 

 
 

 

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. 05-11-2014 
aangepast 

Aanpassen van Reglement & Statuut elke 2 jaar (volgende keer in november 2016 zie de 
notulen van 5-11-2014). 

5. 05-11-2014 
aangepast 

Vaste locatie: SBO de Horizon. Streven vergadertijd 19.30- 21.30 uur. 

6. 05-11-2014 
aangepast 

Aanpassen van Huishoudelijk Reglement elke 2 jaar (volgende keer in november 2016 zie de 
notulen van 5-11-2014) 

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

8. 05-11-2014 
aangepast 

Bianca gaat de mail van de OPR beheren. 

 

Volgende vergaderdata  
Di 9 december 
Woe 4 februari 
Di 10 maart (reservedatum) 
Woe 22 april 
Di 16 juni 
 
 
 


