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regio Personeelsgeleding Oudergeleding 

Overbetuwe / Lingewaard   Tamara Bulters (voorzitter / PR / nieuwsbrief) 

  Valentien Milder 

  Astrid Peters (penningmeester) 

  vacant… 

Renkum   Bianca Thomassen (secretaris / notulant)   Bianca de Beijer 

Arnhem   Gerda Reens (reserve notulant)  

  Merlijn van Kroonenburg (nieuwsbrief) 

  Nieke Boekelman 

 

Rheden-Roozendaal      Angela Thissen-van Heeswijk (nieuwsbrief) 

Cluster 3   Mathijs Bannink (onderhoud mail)   Ivonne Twigt 

Cluster 4   Anita Gerritsen (PR / lief&leed)   Gert-Jan Witkamp 

BESTUUR   Roel Weener (algemeen directeur)  

 
 
 
1. Opening/ vaststellen agenda 

Speciaal welkom aan Bianca de Beijer ouder regio Renkum. We houden een korte voorstelronde. 
Agenda wordt vastgesteld. 
Ledenlijst / rooster van aftreden, wijzigingen doorgeven aan Anita, zij past beide documenten 
aan. 
 

2. Mededelingen 
- Roel afwezig in overleg n.a.v. stand van zaken agendapunten nu geen meerwaarde om aan te 

sluiten bij de OPR.  
 

3. Notulen 
Juni 15-6-2016 vastgesteld. Actiepunten; allen zijn afgehandeld of staan op de agenda gepland. 

4. Ingekomen post 
Geen. 
 

5. Taakverdeling OPR 2016-2017 
Voorzitter; Tamara 
Secretaris / Notulant;  Bianca  
Penningmeester;   Astrid  
PR: Anita en Tamara 
Back-up notulant;  Gerda  
Nieuwsbrieven verspreiden via mail OPR; Mathijs  
Nieuwsbrieven opstellen; Merlijn, Tamara en Angela 
Lief en Leedpot; Anita 
De Taak PR wordt nu nieuw toegevoegd, we zijn van mening dat het belangrijk is om als OPR de 
PR op te pakken met als doel zichtbaarder zijn voor de achterban. 
Ook de Lief en Leed wordt een formele taak binnen de OPR. 
>Taakverdeling wordt opgenomen in de nieuwsbrief & afsprakenlijst. 
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6. Vacatures OPR. 
1 vacature is opgevuld, n.a.v. de nieuwsbrief zijn er buiten Bianca geen verdere reacties binnen 
gekomen. 
>Oproep herhalen in nieuwsbrief 
Nog 3 vacatures: nieuwsbrieven worden niet allemaal doorgestuurd naar ouders & personeel op 
de scholen is gebleken in de afgelopen jaren. 
Vanuit de OPR hier nieuwe routes in brengen door verspreiden via de diverse GMR' en met 
verzoek deze door te sturen, ook met de opdracht dat de brieven naar de ouders doorgestuurd 
worden. 
Echter ook via Roel de kanalen richting bestuurders gebruiken evenals via IB netwerk. Tamara 
gaat met Roel in overleg hoe we als OPR ook de bestaande communicatieroutes (bestuur – GMR 
– IB netwerken) kunnen hanteren om de informatie op de juiste plaatsen te krijgen. 
 

7. Jaarverslag OPR. 
Elk jaar voor mei volgens reglement. Afgelopen jaar nog niet gebeurd. 
Opstellen hoe / wie / wat 
>Toevoegen aan afsprakenlijst jaarlijks! Opnemen in de jaarplanner voor de maand september. 
Inhoud jaarverslag; instemming OP, speerpunten, wat is belangrijk en waar gaan we ons komend 
jaar op richten.  
Speerpunt komend jaar 16-17: de OPR meer bekendheid geven.  
Leden die nieuw zijn, afscheid genomen hebben.  
Vanuit OPR nu meer contact met de mensen, die in het managementteam zitten en MR-
personeel van PassendWijs. 
 
Discussie over PassendWijs en de gewenste samenwerking met scholen en leerkrachten. 
Besturen dienen hier een rol in te spelen en RvT (Raad van Toezicht) nu nog intern, code Good 
Governance wordt niet toegepast, dit punt zal de OPR als hoge prioriteit aanmerken richting het 
bestuur. Concreet ziet de OPR graag een externe RvT moet bestaan uit 'buitenstaanders' 
Ventileer de mooie ervaringen die Passend onderwijs opleveren naar de werkvloer zou een 
mooie aanvulling zijn.   
 
Ook is de OPR benieuwd naar het Jaarverslag van PassendWijs, navragen bij Roel (Tamara). 
 

8. Reglement, Huishoudelijk reglement & Statuut. 
Februari 2017 dienen deze opnieuw te worden vastgesteld. OPR wil als wijziging graag op laten 
nemen dat het jaarverslag van de OPR Jaarlijks voor 1 oktober wordt vastgesteld over het 
voorgaande schooljaar. 
Formeel dient bestuur 3 maanden van tevoren een voorstel neer te leggen. 
Statuut geldt ook voor de MRp, met hun hierover overleg plegen. 
Agendapunt voor komende vergadering in november, in februari op agenda om vast te stellen. In 
tussentijd contact leggen met MRp. 
 

9. OPR & MRp 
Contact opnemen met MRp om elkaar weer even bij te praten; actiepunt Tamara. 
 

10. Evaluatie ’15-‘16 
Informatie vanuit Roel, er staat een evaluatie gepland, helaas is deze nog niet afgerond waardoor 
er op dit moment geen verdere informatie te delen is. 
>Agendapunt komende vergadering. 
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11. Prioritering Jaarplanning-werkagenda & Monitor PassendWijs 

Vanuit de laatste OPR vergadering in het afgelopen schooljaar heeft de OPR gewezen op het 
belang van een ‘goede’ evaluatie en het concreet / inzichtelijk maken hiervan in de Jaarplanning / 
Werkagenda.  
Vanuit Roel is de vraag bij de OPR neergelegd om een prioritering aan te geven in de 
onderwerpen vanuit de Jaarplanning / Werkagenda.  
 
De OPR is van mening dat onderstaande punten het komend jaar prioriteit dienen te krijgen; 

- Code Good Governance   (Bestuurlijke inrichting en vormgeving - Governance in relatie tot 
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden m.b.t. Management & Organisatie. 

- Communicatie in de breedste zin van het woord met speerpunten gericht op PR met als tip; 
Good Practices gaan delen met de werkvloer / ouders. 

- Als laatste en belangrijkste punt; de OPR grote waarde aan het tijdig in kaart brengen van 
opbrengsten in de Jaarplanner / werkagenda en niet alleen achteraf. Uiteraard in relatie / 
koppeling met de Monitor. 
Bovenstaande is te realiseren door tussentijdse evaluaties te plannen, in de ogen van de OPR 
dient dit minimaal halfjaarlijks te gebeuren op alle onderwerpen vanuit de Jaarplanning / 
Werkagenda en middels de Monitor zoals reeds gepland. Op deze manier is er een duidelijke 
monitoring van de gestelde doelen. 

 
12. Rondvraag-w.v.t.t.k.-afsluiting  

Prettige vergadering! 
 

Actiepunten 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
1. 20-9-2016 Nieuwsbrief opstellen;  

opnemen taakverdeling, oproep vacante 
posities, afscheid leden etc. 

Merlijn, 
Tamara 
en Angela 

z.s.m. Nieuw 

2. 20-9-2016 Taakverdeling opnemen in afsprakenlijst Tamara z.s.m. Nieuw 

3. 20-9-2016 Mathijs informeren aangaande mailbox OPR Bianca z.s.m. Nieuw 

4. 20-9-2016 Reglement, HR & Statuut agendapunt 
komende vergadering, februari vaststellen. 
Overleg met MRp & bestuur 

Tamara z.s.m. Nieuw 

5. 20-9-2016 Jaarplanning/werkagenda, prioriteitenlijst 
versturen & bepreken met Roel. 

Tamara z.s.m. Nieuw 

6. 20-9-2016 Ledenlijst up to date maken. Anita z.s.m. Nieuw 

7.  20-9-2016 Rooster van aftreden: ouders geven aan 
hoelang ze kunnen deelnemen aan de OPR 
i.v.m. schoolverlatende kinderen. 

Anita z.s.m. Nieuw 

8. 20-9-2016 Tamara gaat met Roel in overleg hoe we als 
OPR ook de bestaande communicatieroutes 
(bestuur – GMR – IB netwerken) kunnen 
hanteren om de informatie op de juiste 
plaatsen te krijgen. 

Tamara z.s.m. Nieuw 

9. 20-9-2016 Navraag Roel Jaarverslag PassendWijs Tamara z.s.m. Nieuw 

10. 20-9-2016 Jaarplanning agendapunten OPR  Tamara z.s.m. Nieuw 
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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  & 2018 op de 
agenda 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 & 2018 
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. 05-11-2015 
 

Voorzitter krijgt direct een forward van de mail in de OPR mailbox, hiermee missen we geen 
essentiële mails en zijn we goed bereikbaar als OPR. 

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.  

11 20-09-2016 
aangepast 

Taakverdeling: 
Voorzitter; Tamara 
Secretaris / Notulant;  Bianca  
Penningmeester;   Astrid  
PR: Anita en Tamara 
Back-up notulant;  Gerda  
Nieuwsbrieven verspreiden via mail OPR; Mathijs  
Nieuwsbrieven opstellen; Merlijn, Tamara en Angela 
Lief en Leedpot; Anita 

12 2015-2016 MRp – OPR, elkaar op de hoogte houden van de vorderingen (voorzitters). 

13 20-9-2016 Opstellen OPR Jaarverslag jaarlijks in de maand september (voorzet voorzitter & secretaris) 

 
Vergaderdata 2016-2017 

20-09-2016  
16-11-2016 vergadering met aansluitend het jaarlijkse etentje OPR starttijd 18.00 uur! 
07-02-2017 
12-04-2017 
13-06-2017 
 

Locatie: SBO de Horizon te Arnhem.* waar nodig wordt uitgeweken naar de Vlinderboom in Bemmel. 
 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
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Jaarplanning agendapunten OPR 
 

September - opstellen OPR Jaarverslag 
- taakverdeling OPR 
- actualiseren Ledenlijst & Rooster v. aftreden 

Oktober  

November - contact MRp (voorzitters onderling informatie uitwisselen) 

December  

Januari  

Februari  

Maart  

April   

Mei  

Juni - Evaluatie OPR intern 

Juli   

 
Vast agendapunt elke vergadering; Status Jaarplanning-werkagenda ’16-’17 & Monitor PassendWijs 


