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Notulen OPR PassendWijs woensdag 4 februari 2015

 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

Notulant: Annie Platerink 
 
Aanwezig: 
Tamara Bulters, Valentien Milder, Astrid Peters, Ernest Tubbing, Bianca Thomassen, Annemieke 
Steenbergen, Gerda Reens, Merlijn van Kroonenburg, Nieke Boekelman, Steffenie Pape, Sonja 
Mensink-de Bruijne, Angela Thissen-van Heeswijk, Martin van der Kaaden, Wouter van Onna, Gertjan 
Witkamp, Roel Weener (namens bestuur PassendWijs) 
 
Afwezig (met kennisgeving): 
Anita Gerritsen 
 
1. Opening / vaststellen agenda 
Tamara heet iedereen welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Notulen 9 december 2015 
De definitieve notulen zijn rondgemaild. 
Status actiepunten: 

Actiepunten 

 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
39 30-09-14 

 
 
05-11-14 
09-12-14 

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

Ernest z.s.m. gereed (Roel heeft 
het doorgegeven 
aan de 
administratie) 

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 verspreid. 

Roel / 
Marjan 

z.s.m. gereed (komt onze 
kant op) 

52 16-06-14 
30-09-14 

Roel communicatieplan opnemen in de 
jaarplanning, stroomschema + aangepaste 
planning 

Roel z.s.m. onderhanden 
 

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 
 

61 30-09-14 
 
 
 
05-11-14 
 
09-12-14 

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

Ernest z.s.m. 
 
 
 
voor 19-11 

staat nu op de 
agenda 
 
 
gereed 

62 09-12-14 Opdracht voor het MT: schoolverzuim goed Roel z.s.m.  onderhanden 



2 
Notulen OPR PassendWijs 4 februari 2015 

communiceren en documenteren  

63 09-12-14 Tamara bekijkt op verzoek van Roel de 
nieuwsbrief voor ouders 

Tamara z.s.m. onderhanden 

64 09-12-14 Overzicht TLV’s voortaan anonimiseren Roel z.s.m. gereed 

65 09-12-14 Roel zegt toe dat er 2 
ouderinformatiebijeenkomsten volgen 

Roel z.s.m. onderhanden 

66 09-12-14 De OPR vraagt het bestuur met een nieuw 
voorstel te komen t.a.v. vacatiegelden. 
Tamara neemt voor advies contact op met 
Hans van Dinteren. 

Tamara & 
Wouter 

z.s.m. nu op agenda 
gereed 

67 09-12-14 Angela en Merlijn schrijven in de nieuwsbrief 
een stukje over de nieuwe samenstelling van 
de OPR en de procedure daarin. 

Angela & 
Merlijn 

z.s.m. gereed 

68 09-12-14 
 
4-2-15 

Tamara geeft de nieuwe samenstelling van 
de OPR door tbv de website. 
Tamara controleert 

Tamara z.s.m.  23-2 samenstelling 
staat correct op de 
site zoals destijds 
aangeleverd. 

 
3. Ingekomen post 

 Mail OPR: nieuwsbrief 3 is verzonden. 

 Database mailadressen aangepast. 

 Mailwisseling steunpunt: Brief van de heer Schaminee, voorzitter van de MR van de Laarakker, 
over de verkiezingen van de OPR. Het Steunpunt heeft de klacht in behandeling. De OPR heeft 
hierop een toelichting gegeven . Het Steunpunt zal weer contact opnemen met de heer 
Schaminee. 

 
4. Faciliteiten Oudergeleding 
Er is een mail verzonden aan het bestuur met het verzoek om te komen met een nieuw voorstel. 
Roel: Het DB heeft onderzocht hoe het in aanpalende SWV’s (Doetinchem, Zutphen, Achterhoek) is 
geregeld. In die SWV’s geldt een soortgelijke regeling. Het DB ziet dus geen reden om de regeling aan 
te passen. Wel onderzoekt het DB de mogelijkheden tot verhoging van het OPR budget; dan zou de 
OPR zelf iets kunnen regelen. 
OPR: het bestuur moet tegemoetkomen aan het gestelde in artikel 8, lid 4 van de statuten: ‘Het 
bestuur kent een in overleg met de OPR vastgestelde onkostenvergoeding toe aan ouders die lid zijn 
van de OPR, die de redelijkerwijs noodzakelijke kosten, waaronder niet begrepen scholingskosten, 
kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen, afdekt.’ 
Volgens Hans van Dinteren kan hierbij gedacht worden aan oppasvergoeding, benzinekosten, papier, 
cartridge etc. 
Vorig jaar was de onkostenvergoeding voor ouders € 50,-, maar dat is nu afgeschaft. Dit laatste wekt 
de indruk dat de inbreng van ouders niet serieus wordt genomen. Bij de meeste besturen is er wel 
een onkostenvergoeding voor MR/GMR-leden (Fluvius, de Basis, Trivium); het standpunt van Delta is 
dat het geld voor de leerlingen bestemd is. 
Argument voor onkostenvergoeding ouders in Ede is dat het voor alle ouders – financieel - mogelijk 
moet zijn om in zo’n raad zitting te nemen. De OPR is van mening dat dit een zwaarwegend argument 
is waaraan het bestuur moet voldoen ten aanzien van een oknkostenvergoeding. Deelnemen aan de 
OPR moet voor iedereen mogelijk zijn. 
Onze mail naar het bestuur is duidelijk geweest. De OPR vraagt het bestuur recht te doen aan het 
gestelde in de statuten en met een passend voorstel te komen t.a.v. onkosten-vergoeding voor 
ouders. Tamara stuurt hierover een mail naar Roel. 
 
5. Jaarplanning/werkagenda PassendWijs; stand van zaken (Toelichting Roel) 
Communicatie/informatiestroom naar ouders/personeel 
Werkagenda/jaarplanning aanpassingen 
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Stand van zaken monitoring 
 

 De communicatie en informatiestroom richting scholen verloopt niet vlekkeloos: de nieuwsbrief 
bereikt niet alle scholen. Nieuwe werkwijze is dat het bestuur de nieuwsbrief op de site zet en 
besturen en voorzitter van de OPR mailt dat de nieuwsbrief op de site staat. Roel zorgt er voor 
dat voortaan belangrijke informatie ook naar de voorzitter van de OPR wordt gemaild. 

 Solidariteitsfonds SO: de meeste middelen gaan naar de besturen en een deel naar het SV. 

 Het solidariteitsfonds is bedoeld voor complexe ondersteuningsbehoeften. Het staat bijv. garant 
voor de bekostiging van de verwijzing van een leerling met een handicap/beperking naar het SO. 
Dit geldt ook voor de onderinstroom van het SBO hierover is nog gesprek. 

 Landelijk principe is: geld volgt leerling. 

 Werkagenda/jaarplanning aanpassingen (incl. aanbevelingen OPR): Volgende week woensdag 
wordt e.e.a. geconcretiseerd voor 2015/2016 op basis van voortschrijdend inzicht. Roel heeft 
overleg gehad met de inspectie. Het moet voor de zomervakantie geregeld zijn en moet gemeld 
worden aan de inspectie. Het heeft de instemming van de OPR nodig - komt aan de orde in de 
vergadering van 22 april a.s. De eventuele extra OPR-vergadering van 10 maart komt hiermee te 
vervallen. 

 Roel heeft er behoefte aan gevoed te worden door de OPR, bijv. ten aanzien van de jaarplanning. 
Geef suggesties/ideeën s.v.p. door aan Tamara vóór 1 maart; zij bundelt het en stuurt het naar 
Roel. 

 In memo 5 zijn de aanpassingen doorgevoerd. 

 Het bestuur is met het VSO in gesprek over wat zij nodig hebben. 

 Financiële rapportage verschijnt per kwartaal (uitbetaling en verantwoording); inhoudelijke 
rapportage jaarlijks. 

 Via Marianne Buurman is er nu een duidelijk overzicht van de TLV’s en arrangementen (groeps- 
en korte), onderscheiden per subregio en bestuur en of wel of niet is toegewezen. 

 Roel heeft vertrouwen in de deskundigheid van de scholen; derhalve geen inhoudelijke toetsing, 
alleen een procedurele toetsing. 

 Route van bezwaar tegen het niet-afgeven van een TLV is als volgt:  school  SV  
onderwijsconsulenten  geschillencommissie. 

 Na aanvraag van een TLV wordt binnen 2 weken contact opgenomen met school. 

 De doorlooptijd van een aanvraag voor een arrangement is maximaal 3 mnd., daarna 
inhoudelijke evaluatie en evt. verlenging. 

 Sommige SBO leerlingen krijgen een TLV voor hun hele schoolloopbaan en sommige krijgen een 
kortdurende TLV. Een TLV moet altijd tenminste een volledig schooljaar bevatten. 

 Er wordt nu veel flexibeler met een arrangement-aanvraag omgegaan; vasthouden aan 2 
arrangementen is niet werkbaar.  

 De inzet van het ondersteuningsteam wordt op scholen erg gewaardeerd. De OT’s kunnen echter 
vaak niet voldoen aan de vraag van scholen als gevolg van een tekort aan mensen. Bij 
kortdurende interventies kan geschoven worden binnen de subregio’s, maar dit is niet aan de 
orde bij langdurende ondersteuning. 

 Scholen moeten heel erg zoeken: wat heb ik nodig voor een leerling en hoe vullen we dat in. 

 Arnhem-Zuid, Arnhem-Noord hebben de structuur van SchoolContactPersoon, ZorgTeam en 
ZorgAdviesTeam. Renkum en Rheden/Rozendaal beginnen daar nu ook mee. In Overbetuwe/ 
Lingewaard is er een andere structuur zoals deze altijd is geweest en naar wens functioneert. 

 Er is een lijntje van OT’s naar wijkteams (bijv. schoolgericht maatschappelijk werk). De middelen 
gaan niet meer naar de besturen, maar naar de gemeenten. Renkum heeft een sociaal loket 
(korte lijntjes). 

 De wettelijke observatietermijn is 6 – 10 weken en evt. 6 weken extra i.v.m. aanvraag TLV. 
Tijdens de observatieperiode (= proefperiode) blijft de leerling ingeschreven staan op de 
basisschool. 
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 Er is geen herindicatieplicht voor SBO-leerlingen. Wel kijken naar einddatum. 

 Commissie van Begeleiding van het SBO geeft een eerste indicatie van leerlingen die in 
aanmerking komen voor terugplaatsing en kijkt samen met ouders naar een passende school. De 
OT’s kunnen hierin een rol spelen. Bij terugplaatsing vindt nazorg plaats vanuit het SBO.  

 
Roel verlaat de vergadering. 
 
6. Afspraken maken omtrent procedure instemming Jaarplan, deadlines etc. gezien vergaderdata 
OPR 
Tamara mailt Roel hiervoor na 1 maart  de bundeling van input vanuit OPR. 
7. Instemming OPR voorstel statuut en reglement 
Er moet nog een MR voor personeel ingericht worden vanuit de ondersteuningsteams.  
Ook de OPR is een gesprekspartner van de MR personeel. 
Er ligt een concept-reglement personeel MR. Na vaststelling door het bestuur volgt er een oproep 
aan leden van de OT’s voor het afvaardigen van 2 leden per regio. Er gaat een memo richting OT’s 
(Hans van Dinteren ondersteunt). 
Het moet een MR personeel zijn voor het SV. Heeft instemmingsrecht t.a.v. de statuten en is 
gesprekspartner voor de OPR. 
De MR-en van de scholen het personeel en ouders van alle scholenis onze achterban. 
De bevoegdheden van de OPR en MR personeel liggen dicht bij elkaar. Het statuut is aangepast 
waarbij de MRP is toegevoegd, verder minimale wijzigingen. 
 
De OPR stemt in met het statuut en reglement. Gaat in per 1 februari 2015; werkingsduur 2 jaar. 
Roel heeft het statuut en reglement inmiddels namens het bestuur ondertekend. 
Tamara vraagt het bestuur, ingevolge het gestelde in artikel 8 van het statuut, met een voorstel voor 
een onkostenvergoeding te komen (voorkeur gaat uit naar een vast bedrag).  
 
8. Rondvraag / afsluiting / w.v.t.t.k. 
Merlijn wil er van op de hoogte zijn als er dingen zijn aangepast op de site. 
De OPR is van mening dat de communicatie niet in orde is; moet anders. 
Het zou mogelijk moeten zijn je te abonneren op de nieuwsbrief. In ieder geval moet de nieuwsbrief 
standaard naar de MR’s, GMR, directeuren en IB-ers gaan. 
Hoe vaak wordt de website bezocht, ook in vergelijking met vorig jaar? 
Website-ontwikkeling moet beter en sneller. Moet wellicht uitbesteed worden. Het is belangrijk 
genoeg om daarin te investeren. 
Tamara vraagt Roel wanneer de begroting aan de orde moet komen in de OPR (waarschijnlijk 22/4) 
en verzoekt hem de stukken zo vroeg mogelijk naar de OPR te sturen. De procedure vooraf moet 
helder zijn. Sinds vorig jaar is er een werkgroep Begroting, bestaande uit: Bianca, Astrid, Ernest en 
Tamara. 
Mail ontvangen van het Steunpunt. Wie gaat er naar toe? Geen belangstelling. Merlijn gaat wel naar 
de landelijke dag op 20 april. 
 

Actiepunten 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
52 16-06-14 

30-09-14 
Roel communicatieplan opnemen in de 
jaarplanning, stroomschema + aangepaste 
planning 

Roel z.s.m. onderhanden 
 

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 

Tamara z.s.m. onderhanden 
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vergadering afspraken maken omtrent 
archief en doorsturen tbv site 

62 09-12-14 Opdracht voor het MT: schoolverzuim goed 
communiceren en documenteren  

Roel z.s.m.  onderhanden 

63 09-12-14 Tamara bekijkt op verzoek van Roel de 
nieuwsbrief voor ouders 

Tamara z.s.m. onderhanden 

65 09-12-14 Roel zegt toe dat er 2 
ouderinformatiebijeenkomsten volgen 

Roel z.s.m. onderhanden 

67 09-12-14 Angela en Merlijn schrijven in de nieuwsbrief 
een stukje over de nieuwe samenstelling van 
de OPR en de procedure daarin. 

Angela & 
Merlijn 

z.s.m. gereed 

68 09-12-14 
 
4-2-15 

Tamara geeft de nieuwe samenstelling van 
de OPR door tbv de website. 
Tamara controleert 

Tamara z.s.m.  23-2 samenstelling 
staat correct op de 
site zoals destijds 
aangeleverd. 

68 09-12-14 Tamara geeft de nieuwe samenstelling van 
de OPR door tbv de website. 

Tamara z.s.m. Tamara controleert 

69 04-02-15 Tamara vraagt het bestuur, ingevolge het 
gestelde in artikel 8 van het statuut, met een 
passend voorstel voor een 
onkostenvergoeding te komen (voorkeur 
gaat uit naar een vast bedrag).  

Tamara z.s.m. nieuw 

70 04-02-15 Belangrijke info wordt voortaan ook naar 
voorzitter OPR gemaild waaronder 
nieuwsbrieven. 

Roel z.s.m. nieuw 

71 04-02-15 Tamara mailt Roel, bundeling van de input 
vanuit OPR omtrent jaarplan, uitvoering OP 
etc.  

Tamara Na 1 
maart 

nieuw 

72 04-02-15 Tamara vraagt Roel wanneer de begroting 
aan de orde moet komen in de OPR 
(waarschijnlijk 22/4) en verzoekt hem de 
stukken zo vroeg mogelijk naar de OPR te 
sturen. 

Tamara z.s.m. nieuw 

73 04-02-15 OPR leden geven suggesties/ideeën tav de 
jaarplanning door aan Tamara voor 1 maart; 
zij bundelt het en stuurt het naar Roel. 

Tamara vóór 1 
maart 

nieuw 

 
 
 
 
Volgende vergaderdata  
Woe 22 april 
Di 16 juni 
 
 
 


