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Notulen OPR PassendWijs dinsdag 13 mei 2014 
 

 
 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Notulen: Lindsey Samson 

 
Aanwezig: 
Nieke Boekelman, Tamara Bulters, Eric Derksen, Anita Gerritsen, Martin van der Kaaden, 
Merlijn van Kroonenburg, Sonja Mensink, Wouter van Onna, Gerda Reens, Paulien Schuiermanni, 
Constance Schuler, Angela Thissen  van Heeswijk, Bianca Thomassen, Roel Weener (namens bestuur 
PassendWijs), Marjan Veerman (namens UnIK in communicatie) en Marianna van de Broek. 
 
Afwezig met afmelding: 
Bert Burkels, Gertjan Witkamp, Ernest Tubbing. 
 

1. Opening / vaststellen agenda 
Punt 8 wordt na punt 5 besproken. 
 

2. Notulen 27-02-2014 
De volgende opmerkingen aangegeven: 
- 15 en 38 zijn hetzelfde en 38 mag eraf. Is in het bestuur besproken en Tamara mailt Roel. 

Iedereen kan dan de mail naar de directieleden sturen. Tamara wilt dat eventueel ook wel 
doen voor mensen die dit liever niet  zelf versturen.  

- Actiepunt 13: Scan is er wordt verspreidt.  
- Actiepunt 15: Status wordt binnenkort toegelicht. 
- Actiepunt 41: Lijst is compleet. Mailing is eruit naar alle MR-en.  

 
De notulen zijn goedgekeurd met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen. 

 
Actiepunten: 

Nr. Actie en verloop Status 

7. De OPR kan toch toegang krijgen tot de website van PassendWijs. Gereed 
10. De memo om alle (G)MR-en over de oprichting van de OPR te 

informeren is per post verstuurd.  
Gereed 

11. De taken van een ambtelijke secretaris zijn geïnventariseerd. Gereed 
13. Getekende Statuut & Reglement zijn gescand, maar nog niet verspreid. Onder handen 
14. De compensatieregeling voor de personeelsgeleding zal 15 april in 

Raad van Toezicht bekrachtigd worden. 
Gereed 

15. De mail m.b.t. compensatieregeling personeelsgeleding kan opgesteld 
worden. 

Open 

17. De meerjarenbegroting zal 15 april met Raad van Toezicht besproken 
worden. De afspraak over bekostiging, dashboard en keuzemodel zal 
idealiter voor volgende OPR vergadering op 13 mei gehouden worden. 

Onder handen 

22. De vacatieregeling voor de oudergeleding (€ 50, per bijgewoonde 
vergadering) zal 15 april in Raad van Toezicht bekrachtigd worden. 

Gereed 

27. Memo over oprichting OPR (actie 10) is doorgestuurd. Gereed 
28. De memo over oprichting OPR (actie 10) is reeds verstuurd, zodat we 

de communicatie over een vast e-mail adres (MR@school) en 
beschikbaarheid notulen via de website van PassendWijs op een 

Gereed 
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Nr. Actie en verloop Status 

andere manier moeten regelen. 
29. Er is teruggekoppeld dat OPR wil vasthouden aan vacatieregeling voor 

de oudergeleding van € 50, per vergadering. 
Gereed 

30. Voorstel om faciliteiten van secretaris en voorzitter anderhalf maal 
regulier te maken is met bestuur besproken. 

Gereed 

31. Roel is gevraagd om de aanbevelingen zoals beschreven in de sectie 
toetsing WPO in het OP op te nemen. 

Gereed 

32. Gemaakte afspraken met Roel zijn schriftelijk vastgelegd en verspreid. Gereed 
33. HR is door Eric aanpast zodat we buiten een vergadering om een 

besluit kunnen nemen. 
Gereed 

34. De aangepaste versie van het concept OP (27/2) is beoordeeld. Gereed 
35. Stemming per mail is georganiseerd. Gereed 
36. Stemming is gehouden (met optie ‘Allen antwoorden’). Gereed 
37. 
 
39. 
 
40. 
 
41. 
 
42. 
43. 

De uitslag van de stemming en dienovereenkomstige schriftelijk reactie 
aan het bestuur is verspreid. 
Ernest maakt een lijst van alle ouders die vergaderingen hebben 
bijgewoond, zodat duidelijk wordt waar ouders recht op hebben. 
Tamara zorgt dat informatie bij Marjan Veerman komt voor op de 
website. 
Lindsey gaat achter de e-mail adressen aan van alle MR-en. Tamara 
zorgt ervoor dat Lindsey de benodigde informatie ontvangt. 
Roel zal opzet verkiezingen andere SWV opsturen. 
Tamara vult vragenlijst in vanuit het steunpunt ten aanzien van de 
ontvangen ondersteuning naar aanleiding van de mail 

Gereed 
 
Onder handen 
 
Onder handen 
 
Onder handen 
 
Gereed 
Gereed 

 
 

3. Ingekomen Post 
Er is geen ingekomen post. 
 



2014-05-13 - Notulen OPR.docx  Pagina 3 

4. Communicatieplan 
Vanuit Roel  hebben we een communicatieplan ontvangen met activiteitenlijst. Deze is 
bijgevoegd als bijlage. Er komen vragen over de actiepunten, deze zijn allemaal in verleden 
tijd, maar wat betekent dit voor de toekomst? In het jaarplan dat 2 juni wordt verspreidt is 
nadrukkelijk opgenomen hoe dit vanaf 1 augustus 2014 wordt vormgegeven. Dit wordt 
gemaakt door Marjan en Roel. Het huidige communicatieplan is een bouwsteen naar de 
verdere communicatie. De activiteitenlijst moet nog geactualiseerd worden. Het is voor nu 
een hulpmiddel voor de nieuwe planning voor de communicatie. Hij wordt de komende tijd 
geactualiseerd. Input kan komen uit de OPR  
 
Om de jaarplanning af te krijgen heeft Marjan eerst het jaarplan nodig, aan de hand hiervan 
kan ze het communicatieplan opstellen. Zodra Tamara het jaarplan heeft stuurt ze deze door 
naar Marjan. 
 

   De fysieke ontmoeting met Passend Onderwijs leeft. Dan werkt het pas blijkt uit de praktijk 
en kun je pas helder communiceren en blijkt de boodschap aan te komen. 
 
Ministerie heeft een kleine flyer gemaakt, hier staat alle informatie op over Passend 
Onderwijs. Hiervoor is een database nodig. Mensen lezen het niet als het op de website 
staat. De flyer kan via de OPR verspreid worden naar de betrokken MR-en. Marjan mailt de 
flyer naar Tamara. We hopen op deze manier zoveel mogelijk mensen toch op de hoogte te 
brengen en Passend Onderwijs meer onder de aandacht te brengen. 
 

 
 

5. Communicatie vanuit de OPR naar de achterban 
Er is een werkgroep communicatie nodig vanuit de OPR. Bianca en Sonja gaan dit onder 
voorbehoud doen. Het gaat om 6/7 keer per jaar een bijeenkomst en kleine werkzaamheden 
tussendoor. Roel geeft aan dat ze eerst uitgenodigd worden voor een overleg, dan kunnen ze 
nog beslissen of ze deel willen nemen aan de werkgroep.  
De informatie moet zuiver blijven. Heb niet de illusie dat jullie achterbannen invloed uit 
kunnen oefenen op de werkwijze van de OPR. Iedereen kan bij alle informatie. Formeel 
houdt de rol daar op. Alleen uitbrengen van de informatie, niet om meningen vragen. Levert 
teveel werk op. De OPR mag zelf keuzes maken en hoeft geen toestemming te krijgen van 
achterban. Er wordt nu afgesproken dat er verder niet gecommuniceerd wordt naar de 
achterban. Het leeft nauwelijks bij ouders. 

 
Voortgang website 
De website loopt op het moment. Marjan en Marianne proberen de website zo volledig 
mogelijk te maken met informatie. Hilde zou ook e.e.a. aanleveren, hier zit Marjan nog op te 
wachten. Roel /Marjan nemen mee of het mogelijk is een nieuwsbrief voor ouders op te 
zetten, d.m.v. abonneren.  
 
Mailadres OPR; wie beheert etc. 
Gerda gaat de mail van de OPR beheren. Tamara stuurt hiervoor de informatie. 
 
E-mail adressen MR-en opzetten 
Dit wordt vanuit de Basis gedaan. Debby (stagiair) zorgt ervoor dat de lijst deze week (20) bij 
Tamara wordt aangeleverd.  
 
Er komt een administratief medewerker voor SWV en OPR. Daar wordt het database-beheer 
neergelegd. Het moet centraal neergelegd worden. Er moet informatie bij ouders terecht 
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komen. Regiobijeenkomst: directeuren wisten niet eens hoe de geldstroom ging lopen. De 
informatie is niet voor iedereen duidelijk en begint nu een beetje te dagen bij mensen. 
Besturen moeten gecontroleerd worden op het feit of er goed wordt gecommuniceerd. 
Nieuwsbrieven, komen die ook op de juiste plekken terecht? Er wordt vaak gezegd dat deze 
niet ontvangen worden.  
 
 

6. Verkiezingen 
  Wat zegt de wet over verkiezingen? Dit kan bij het steunpunt neergelegd worden als vraag. 

Men blijft beweren dat er verkiezingen moeten komen maar je kunt er niets / weinig over 
terugvinden. Moeten wij wel nu gaan verkiezen. Er zijn tot nog toe geen mensen die in 
aanmerking willen komen.  

   
  Besloten is nu dat de werkgroep verder gaat en een simpele memo wordt verstuurd via de 

MR-en. Hierin wordt een oproep gezet voor leden voor de OPR, wanneer er niet meer 
aanmeldingen dan zetels zijn behoeft er geen verkiezing gehouden te worden. 

  Wanneer dit  wel is moet je een verkiezing starten. Dit wordt dan via de online 
verkiezingstool gedaan. De brief gaan Gerda, Sonja, Tamara en Eric opstellen, voor de 
zomervakantie. 

 
 

7. Ouderbijeenkomsten 
De ouderbijeenkomsten zijn verzet naar 4 en 11 juni, Tamara stuurt uitnodigingen naar 
mensen die ze nog niet ontvangen hebben. Mensen moeten zelf Tamara mailen om haar 
hierop te attenderen. De regio’s zijn verdeeld in Arnhem-Renkum  en Rheden Roosendaal. 
Hilde heeft hem verspreidt. Janny Broekhoven coördineert het. Er zal informatie op de 
website komen over de ouderbijeenkomsten.  De OPR moet een database ontwikkelen om 
MR-en te kunnen benaderen. Hier zouden ook de scholen met leerkrachten, IB-ers, 
directeuren, MR-en, GMR-en in kunnen komen. Zo compleet mogelijk.  
 
Met de lijst die er nu is zijn de uitnodigingen verstuurd. Tamara stuurt deze lijst verder door 
naar de OPR. Er wordt een herinnering gestuurd naar alle ouders over de bijeenkomst, ook 
met de informatie dat ze naar beide bijeenkomsten kunnen komen, dus niet per regio. 

 
Er wordt verzocht dat minimaal 2 mensen van de OPR naar de ouderbijeenkomsten gaan op 
4 en/of 11 juni, er zijn genoeg mensen die hier naartoe willen gaan. Dit loopt gelijk met de 
avondvierdaagse, niet handig gepland. Er mag gewisseld worden per bijeenkomst i.v.m. 
avondvierdaagse. Tamara mailt Janny over het feit dat er gewisseld mag worden.  
 
Vragen die Tamara moet stellen aangaande Ouderbijeenkomsten PassendWijs: 

- Adresbestand controleren 
- Herinnering uitnodiging 
- FAQ’s samenstellen 
- Routing 
- Hand-out van wat er is verteld wat en waarom PassendWijs Nieuwsbrieven voor ouders 

opzetten en contactadressen gebruiken van ouders Iemand van SBO en SO aanwezig voor 
vragen 
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  Besproken tijdens de voorbereiding voor deze bijeekomsten waar ook de OPR leden 
aanwezig waren; Ouders hebben bijna geen kennis over het onderwerp. Je moet het simpel 
houden en gebruik bijvoorbeeld 3 casussen. Kort doorlopen wat het betekent, hou het 
algemeen zodat het voor iedereen interessant is. Specifieke vragen kunnen naderhand 
beantwoord worden.  

 
Vraag van Nieke; Cluster 2 overleg: Op schoolniveau kan er niets getekend worden, moet 
door bestuur worden gedaan. School kan wel in overleg met ouders, maar bestuur moet daar 
akkoord voor geven. Als school wel tekent is het niet geldig. Overleg Kentalis moet hiervoor 
afgewacht worden, daarna komt er ook meer duidelijkheid over. Geen verantwoordelijkheid 
van PassendWijs, is voor het schoolbestuur. 

 
8. Meerjarenbegroting  

Ontvangen MJB is de laatste versie met de nieuwste cijfers vanuit DUO. Afgelopen vrijdag is 
Henny Loeffen gevraagd of hij in de volgende vergadering een toelichting wil geven over de 
MJB. Dit wil hij doen. Roel / Tamara vraagt of Henny Loeffen van tevoren een Powerpoint 
presentatie kan verspreiden, dat iedereen zich kan voorbereiden.  
 
Het is handig om een eenvoudig stuk te maken om misschien te tonen aan ouders/leraren 
om alle vragen te kunnen beantwoorden. Grondslagen: MJB voorzien van een eenvoudige 
versie, met de belangrijkste punten in makkelijke woorden.  

 
9. Rondvraag / afsluiting 

Voor de verkiezingen mensen digitaal informeren, dit kan dus uit de agenda van maandag 16 
juni. 
 
16 juni is de laatste vergadering van dit schooljaar. De planning voor volgend schooljaar moet 
gemaakt worden. Dit gaat Martin doen. Gelieve niet op de woensdag. Afwisselen tussen 
maandag en dinsdag.  
  

Volgende vergadering 
 Maandag 16 juni:  
- Instemming jaarplan 2014-2015 
- (Verkiezingen OPR) 
- Groeidocument 
- Toelaatbaarheidsverklaring 
- Meerjarenbegroting 
 
  
 
Vaste locatie: Heijenoordschool, Gentiaanstraat 25, Arnhem. 
Vergadertijd: 19.30 – 21.30 uur (eindtijd is streven). 
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Actiepuntenlijst 
Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

13. 04-02-2014 Scannen getekende Statuut & Reglement en verspreiden. 
02-04-2014: Is inmiddels gescand, wordt verspreidt. 

Tamara z.s.m. Open 

15. 04-02-2014 Opstellen mail compensatieregeling personeelsgeleding. 
27-02-2014: Zal pas worden opgesteld als de regeling (actie 14) duidelijk is. 
02-04-2014: Mail kan opgesteld worden. 
13-05-2014: Mail wordt binnenkort verspreidt. 

Tamara 31-03-2014 Open 

17. 04-02-2014 Separate afspraak plannen met Roel en Bert voor bespreken bekostiging, 
dashboard en keuzemodel. 
27-02-2013: Afspraak plannen tussen 21 maart en 2 april. 
02-04-2014: Afspraak plannen voor OPR van 13 mei. 

Tamara 21-03-2014 Onder handen 

39. 02-04-2014 Ernest maakt een lijst van alle ouders die vergaderingen hebben bijgewoond, 
zodat duidelijk wordt waar ouders recht op hebben. 

Ernest z.s.m. Nieuw 

40. 02-04-2014 Tamara zorgt dat informatie bij Marjan Veerman komt voor op de website.  Tamara z.s.m. Nieuw 

41. 02-04-2014 Lijst is compleet, Debby (stagiair De Basis) stuurt de lijst woensdag 14 mei naar 
Tamara. Tamara zal deze doorsturen naar de OPR leden. 

Tamara / Lindsey / 
Debby 

z.s.m. Nieuw 

44. 13-05-2014 Roel stuurt het Jaarplan naar Marjan Veerman zodat ze hem heeft. Hiermee kan 
Marjan het communicatieplan opstellen. 

Roel z.s.m. Nieuw 

45. 13-05-2014 Brief voor de verkiezingen opstellen. Tamara / Sonja 
/Gerda / Eric 

Voor de 
zomer 

Nieuw 

46. 13-05-2014 Marjan Veerman mailt de flyer van het ministerie naar Tamara, zij stuurt deze 
door naar de OPR. 

Marjan / Tamara z.s.m. Nieuw 

47. 13-05-2014 Tamara / Roel gaat na of Henny Loeffen van tevoren een Powerpoint presentatie 
kan verspreiden over de meerjarenbegroting, zodat iedereen zich kan 
voorbereiden. 

Tamara / Roel z.s.m. Nieuw 

48. 13-05-2014 Roel / Marjan bekijken de mogelijkheden voor het opzetten van een (digitale) 
nieuwsbrief voor ouders 

Roel / Marjan z.s.m. Nieuw 

49. 13-05-2014 Tamara stuurt Gerda de gegevens door mbt mailadres OPR, Gerda beheert. Tamara / Gerda z.s.m. Nieuw 

50. 13-5-2014 Mail naar Jannie aangaande Ouderbijeenkomensten Tamara spoed  
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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. 14-01-2014 Vaste locatie: Heijenoordschool, Arnhem. Vergadertijd 19.30- 21.30 uur. 

6. 04-02-2014 Aanpassen van Huishoudelijk Reglement in november 2014 zie aandachtspunten in de notulen van 4-2-2014. 

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

8. 13-05-2014 Gerda gaat de mail bijhouden van de OPR. 

 


