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Notulen OPR PassendWijs dinsdag 16 juni 2015

 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

Notulant: Annie Platerink 
 
Aanwezig: 
Tamara Bulters, Valentien Milder, Astrid Peters, Bianca Thomassen, Gerda Reens, Merlijn van 
Kroonenburg, Nieke Boekelman, Sonja de Bruijne, Angela Thissen-van Heeswijk, Wouter Onna, Anita 
Gerritsen, Gertjan Witkamp, Roel Weener (namens bestuur PassendWijs) 
 
Afwezig (met kennisgeving): 
Ernest Tubbing, Steffenie Pape, Annemieke Steenbergen 
 
1. Opening / vaststellen agenda 
Tamara heet iedereen welkom; de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Mededeling: de zoon van Wouter, die nu op Lichtenbeek zit, gaat volgend schooljaar naar het VSO. 
Dat betekent dat Wouter afscheid moet nemen als OPR-lid en er een vacature ouderlid cl. 3 ontstaat. 
Hiermee is er geen afvaardiging meer vanuit het cl. 3 in de OPR. 
 
2. Notulen 22 april 2015 
De definitieve notulen zijn rondgemaild. 
Status actiepunten: 

 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
74 22-04-15 Op pag.4 van de begroting wordt een voetnoot 

toegevoegd waarnaar verwezen worden 
Hans J. z.s.m. gereed 

 

75 22-04-15  De oudergeleding OPR wordt gevraagd  wie zich 
wil buigen over de besteding van de  
€ 500,- a.d.h.v. een begroting 

Tamara z.s.m. op agenda 

76 22-04-15 De halfjaarlijkse evaluatie van de monitor gaat 
voortaan naar de OPR 

Roel Rond dec. nieuw 

77 22-04-15 De gemaakte opmerkingen jaarplan-werkag. 2014-
2015 en 2015-2016 worden verwerkt, o.a. 
afkortingenlijst en kolom toevoegen 

Roel z.s.m. op agenda 
 

78 22-04-15 Jaarplanning-werkagenda 2015-2016 agendapunt 
volgende OPR (na verwerking van de gemaakte 
opmerkingen 

Roel/Tamara z.s.m. op agenda 

79 22-04-15 Onderwerpen NB: jrpl.-werkag. 15-16, 
oproep personeel cl. 3 i.v.m. vertrek Martin 

Merlijn/ 
Angela/ 
Nieke 

z.s.m. gereed 

80 22-04-15 OPR-leden sporen geschikte kandidaten aan 
zich aan te melden 

OPR-leden z.s.m. gereed 

81 22-4-15 Status MR personeel navragen bij Roel Tamara z.s.m. 2e off. oproep 
gedaan 

82 22-04-15 Tijd inspectiebezoek mailen naar Anita Tamara z.s.m. gereed 

83 22-04-15 Roel verzoeken om eenzelfde mail als vorig 
jaar t.a.v. de personeelsfaciliteiten naar 
scholen/-besturen te sturen 

Tamara z.s.m. in behandeling 

84 22-04-15 Mailtje naar Tamara namens de personeels- Anita z.s.m. gereed 
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geleding over het feit dat het geld dat de 
besturen van PW krijgen i.v.m. deelname 
personeel aan de OPR, naar de betreffende 
school/scholen doorgesluisd moet worden 

      

 
 
3. Ingekomen post 
Brief van MR de Laarakker aan bestuur PW met als onderwerp ‘verkiezingen OPR’.  Het bestuur heeft 
formeel gereageerd en gaat het verder uitzoeken. Medio juli zal juridisch advies komen.  
 
4. Inspectiebezoek PassendWijs 27 mei  
Van de OPR waren Tamara en Anita aanwezig. 
De inspectie was positief, kritisch, scherp, probeerde uitermate correct de vinger op de zere plek te 
leggen. 
Toelichting Roel: Hij heeft een positief gevoel overgehouden aan de dag. Inspectie was goed 
voorbereid. Was ingenomen met alle ontwikkelingen en wat we gedaan hebben met elkaar, zoals de 
monitor en de verbinding met de jaarplanning-werkagenda. 
Valkuil is de website. Het MT is inmiddels bezig met de herinrichting hiervan. Op de site worden 
belangrijke teksten ingekort en verwezen zal worden naar bijlagen. De nieuwe website is uiterlijk 1 
oktober in de lucht. 
Aandachtspunt is het toezicht (Good Governance / code goed bestuur). Dat moet anders. In het 
onderwijs wordt het toezicht vaak intern geregeld (de slager die z’n eigen vlees keurt); PW is 
verplicht een toezichthoudend orgaan in te richten. Dit punt staat op de agenda van de eerste RvT na 
de zomervakantie. Ook is dit opgenomen in de Jaarplanner mede op verzoek van de OPR. 
Ander aandachtspunt is de communicatie met ouders. Het is een worsteling voor het MT om daar 
een goede route in te vinden. 
De inspectie gaf aan dat het niet nodig is volgend jaar opnieuw een bezoek te brengen aan het SV (en 
dat was voor de eerste keer dat ze dat konden zeggen tegen een SV!). 
De inspectie heeft het advies gegeven om, nadat het verslag van de inspectie is ontvangen, de 3 
maanden reactietijd te gebruiken om de jaarplanning-werkagenda in te bedden in het aangepaste 
ondersteuningsplan. Dan ligt er vóór 1 november een nieuw Ondersteuningsplan geldig voor 4 jaar. 
We blijven ook verwijzen naar de jaarplanning-werkagenda. We blijven actualiseren, maar niet meer 
zoveel als voorheen. Aan de ORP wordt t.z.t. instemming gevraagd voor het geactualiseerde 
Ondersteuningsplan. 
Na de zomervakantie zullen structureel minimaal 2 leden uit het MT de OPR-vergaderingen bijwonen 
teneinde de OPR op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 
 
Het DB heeft besloten de personele verplichtingen die zij heeft aan de voormalige AB-ers uit cluster 3 
en 4 en de voormalig medewerkers van WSNS, met ingang van 2016/2017 voor 2 jaar te continueren. 
 
5. Planning vergaderdata 2015-2016 
Afgesproken wordt 5 vergaderdata (in september, november, februari, april en juni), afwisselend op 
di/wo en met als starttijd 19.30 uur. Vergaderplek blijft de Horizon. 
Gerda maakt een voorstel en stuurt het naar Tamara. 
 
OPR ziet graag met enige regelmaat de monitor. 
Roel: gestreefd wordt naar kwartaalrapportages. 
 
De opbrengsten jaarplanning-werkagenda kunnen na realisatie pas genoteerd worden. 
Het DB heeft gevraagd om een prioriteitenlijstje uit de jaarplanning-werkagenda te maken. 
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Afgegeven TLV’s en arrangementen: 

 123 TLV’s waarvan 80% SBO, rest SO. 
o Is het grote aantal TLV’s voor SBO terecht of heeft het te maken met euro-gestuurd 

beleid? 
o In 2017 is er geen verschil meer in bekostiging tussen lichte en zware ondersteuning. 

 386 arrangementen 
o De aanvraag van arrangementen is groter in de stad dan in de regio. 

 53 tien-uurs arrangementen. 
 
Het gesprek tussen SO en SBO is geopend! Mooie ontwikkeling! Hierna moeten gesprekken tussen 
SO/SBO en BaO volgen.  
De ambitie en intentie van schoolbesturen in de subregio’s om hun krachten te bundelen wordt 
steeds sterker. 
 
Roel; Er lopen 3 geschillen. De onderwijsconsulent kan door ouders worden ingeschakeld. 
 
Er is geen enkele thuiszitter in het PO in de regio, alleen absoluut verzuim (= gelegitimeerd geen 
onderwijs volgen). 
 
Tevredenheidsonderzoek: 
De kwaliteit van de basisondersteuning wordt door scholen beoordeeld met een 3,2 op een schaal 
van 4. De meeste scholen kiezen voor een brede invulling. 
De volgende stap is antwoord te krijgen op de vraag: waar loop je tegenaan bij het waarmaken van je 
ambitie? 
 
Registratie en monitoring gaat nu plaats vinden via Kindkans. Een uitdraai hiervan komt ook bij de 
OPR op tafel. 
 
Een ontwikkelingsperspectief is verplicht als het gaat om: 

 Een kind met een eigen leerlijn in het handelingsdeel dat besproken is met ouders 

 Een kind dat extra ondersteuning krijgt 
Harry Nijkamp informeert momenteel de schoolbesturen hierover in alle regio’s. 
 
Roel verlaat onder dankzegging de vergadering. 
 
6. Instemming jaarplanning werkagenda 2015-2016 
Ziet er goed uit, maar is het haalbaar?  Ook de OPR ziet graag een prioriteitenlijstje op een A4-tje 
(actiepunt Roel). 
Aan onze opmerkingen is duidelijk aandacht besteed. Welke onderwerpen uit de vorige jaarplanning-
werkagenda zijn niet gerealiseerd? T.a.v.  co-teaching wordt opgemerkt dat de hulpvraag van directie 
vaak een andere is dan de hulpvraag van leerkrachten. Blijven monitoren en hou de leerkracht 
scherp! De basisondersteuning wordt geregeld in de SOP’s.  Monitor dient ieder kwartaal naar de 
besturen en OPR te worden gestuurd. Afgesproken wordt voortaan als vaste punten op de OPR-
agenda op te nemen: Status jaarplanning-werkagenda en status monitor.  
De inspectie vroeg zich ten aanzien van het leerlingenverzuim af of het wel goed wordt geregistreerd. 
Ook hier is monitoring belangrijk. Verzuim wordt echter niet door alle scholen gemeld. Is ook heel 
afhankelijk van de leerplichtambtenaar. 
 
7 Evaluatie 1e jaar PassendWijs vanuit perspectief OPR 

 Positief, we worden serieus genomen, ook ouders, prettig; RC-en er meer bij betrekken. 

 Verschil in regio’s hou je – dat kan en mag. 
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 Het lijkt vaak een ‘mooi-weer-verhaal’. 

 Je mag noemen als het wat minder gaat – regio Renkum heeft te maken met verschillende 
besturen, regio Lingewaard/Overbetuwe met een uitgevallen RC 

 Monitor is enige houvast. 

 Aandachtspunt blijft communicatie. 

 Dit jaar beter dan vorig jaar; we moeten samen de problemen oplossen. Wees objectief met data 
– het geeft helemaal niet als het niet loopt. Hopelijk gaat het veel meer leven op de werkvloer. 

 De OPR-vergaderingen zijn nu veel meer gestructureerd. 

 Basisscholen moeten kijken bij SBO en SO en andersom. 

 Tevreden, we zijn serieuzer genomen. Veel deskundigheid en betrokkenheid aan tafel. We 
moeten samen de kar trekken.  Wel moeten taken  meer verdeeld worden (agenda opstellen 
etc.). Ideeën over verdeling van taken naar Tamara s.v.p. 

 
8. Faciliteiten oudergeleding; voorstel begroting vanuit de werkgroep. 
Voor de oudergeleding is een bedrag van € 500,- per jaar beschikbaar (8 ouders x € 50,-; restant 
reiskosten € 100). Astrid maakt een begroting hiervoor en mailt deze aan Tamara 
Ook vraagt Tamara naar de financiën van de OPR: afgesproken is dat er een kleine kas beschikbaar 

is van € 250,- contant; OPR beheert deze zelf. 1x per jaar verantwoorden d.m.v. 

overleggen bonnen (medio december)  

Werken per kalenderjaar 1 januari - 31 december onder beheer van penningmeester 

OPR. Wanneer kas leeg is wordt deze weer aangevuld, ook tussentijds. 
 
9. Nieuwsbrief OPR 
De termijnen m.b.t. de verkiezingen moeten helder zijn. Draaiboek verkiezingen vanuit het 
steunpunt. Er dienen conform reglement verkiezingen plaats te vinden als zich meer dan 1 persoon 
kandidaat stelt voor een gestelde vacature. Aanmelden vóór 13 juli. De Nieuwsbrief gaat z.s.m. de 
deur uit (Bianca). 
 
10. Rondvraag 
Wouter bedankt iedereen voor de samenwerking en geeft het advies scherp te blijven. 
Sonja: van mailtjes van PW is niet altijd duidelijk dat ze afkomstig zijn van PW. 
Anita: i.v.m. ander werk wordt deze week duidelijk of ze nog vanuit cluster 4 kan opereren voor de 
OPR. 
 

Actiepunten 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
75 22-04-15  De oudergeleding OPR wordt gevraagd  wie zich 

wil buigen over de besteding van de  
€ 500,- a.d.h.v. een begroting 

Tamara z.s.m. Op agenda 16-06 

76 22-04-15 De halfjaarlijkse evaluatie van de monitor gaat 
voortaan naar de OPR 

Roel Rond dec. In behandeling 

77 22-04-15 De gemaakte opmerkingen jaarplan-werkag. 2014-
2015 en 2015-2016 worden verwerkt, o.a. 
afkortingenlijst en kolom toevoegen 

Roel z.s.m. Op agenda 16-06 
 

78 22-04-15 Jaarplanning-werkagenda 2015-2016 agendapunt 
volgende OPR (na verwerking van de gemaakte 
opmerkingen 

Roel/Tamara z.s.m. Op agenda 16-06 

79 22-04-15 Onderwerpen NB: jrpl.-werkag. 15-16, 
oproep personeel cl. 3 i.v.m. vertrek Martin 

Merlijn/ 
Angela/ 
Nieke 

z.s.m. In behandeling 

81 22-04-15 Status MR personeel navragen bij Roel Tamara z.s.m. 2e off. oproep 
gedaan 
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83 22-04-15 Roel verzoeken om eenzelfde mail als vorig 
jaar t.a.v. de personeelsfaciliteiten naar 
scholen/-besturen te sturen 

Tamara z.s.m. In behandeling 

85 16-06-15 Voorstel vergaderdata naar Tamara Gerda z.s.m. nieuw 

86 16-06-15 Prioriteitenlijstje jaarplanning-werkagenda 
op A4tje 

Roel z.s.m. nieuw 

87 16-06-15 Begroting maken budget oudergeleding Astrid z.s.m.  nieuw 

88 16-06-15 Ideeën over verdeling taken OPR-leden naar 
Tamara 

OPR-leden z.s.m. Nieuw 

89 16-06-15 Verzending Nieuwsbrief OPR Bianca z.s.m. nieuw 

90 16-06-15 Navragen kleine kas OPR Tamara z.s.m.  nieuw 

 

Afsprakenlijst  
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. 

9. 16-06-2014 

30-09-2014 

Tamara stuurt de notulen na vaststelling in PDF door aan Marjan tbv de site en archief 
OPR mailadres & agendapunt eerste vergadering afspraken maken omtrent archief en 
doorsturen t.b.v. site 

10 16-06-2015 Voortaan als vaste punten op de agenda opnemen: Status jaarplanning-werkagenda en status 
monitor.  

 
 
Volgende vergaderdata 
Afgesproken wordt 5 vergaderdata (in september, november, februari, april en juni), afwisselend op 
di/wo en met als starttijd 19.30 uur. Vergaderplek blijft de Horizon. 
 


