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Notulen OPR PassendWijs maandag 16 juni 2014 
 

 
 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

 
Aanwezig: 
Nieke Boekelman, Tamara Bulters, , Anita Gerritsen, Martin van der Kaaden, , Sonja Mensink, 
Wouter van Onna, Gerda Reens, , Constance Schuler, Bianca Thomassen, Ernest Tubbing, 
Bert Burkels, Gertjan Witkamp en Roel Weener (namens bestuur PassendWijs). 
 
Afwezig met afmelding: 
Paulien Schuiermanni  
Eric Derksen, Merlijn van Kroonenburg & Angela Thissen - van Heeswijk ivm GMR-vergadering. 
 

1. Opening / vaststellen agenda 
 

2. Notulen 13-05-2014 
 
Na de eerste uitwerking van de notulen behoefde deze enorm veel aanpassingen, dit is 
besproken met betrokkenen. 
Hierom zijn de notulen pas erg laat verspreid, dit vraagt verdere aandacht. Nauwkeurig 
vastleggen van de notulen en bijbehorende actiepunten verdient de aandacht. 

 
De notulen zijn goedgekeurd met inachtneming van de aanpassingen. 
 
Actiepunten vanuit notulen 13-5 met huidige stand van zaken: 
Wanneer deze nu als gereed wordt weergegeven verdwijnt deze vervolgens uit de actielijst 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

13. 04-02-
2014 

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

Tamara z.s.m. Gereed 

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 
verspreid. 

Tamara 31-03-
2014 

Gereed 

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 

Gereed 
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Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

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. als 
complete 
overzicht 
er is 

Onder handen 

40. 02-04-
2014 

Tamara zorgt dat informatie bij 
Marjan Veerman komt voor op de 
website.  

Tamara z.s.m. Onder handen 

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. Onder handen 

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 / 
Eric 

Voor de 
zomer 

Onder handen 

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. Gereed 

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. Gereed 

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. Gereed 

50. 13-5-
2014 

Mail naar Jannie aangaande 
Ouderbijeenkomensten 

Tamara spoed Gereed 

 
 

3. Ingekomen Post 
Overzicht mailadressen alle MR-en 
Debby heeft de lijst helemaal afgemaakt en doorgestuurd naar Tamara, Tamara stuurt deze 
lijst nog door naar de OPR-leden, ook naar Roel. ACTIE 

 
4. Meerjarenbegroting 

Toelichting / presentatie Hennie Loeffen. Er wordt een grondslag gemaakt bij de begroting.  
 

5. Instemming Jaarplan 2014-2015 
 
http://www.swv-passendwijs.nl/ondersteuningsplan/jaarplanning-werkagenda/   
Digitale agenda 

 

http://www.swv-passendwijs.nl/ondersteuningsplan/jaarplanning-werkagenda/
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De OPR heeft de Jaarplanning ontvangen. Dit wordt gebruikt voor het komende schooljaar. 
Tamara heeft input van de afwezigen gekregen voor de jaarplanning. Tamara licht dit toe. 
 
Eerste indruk jaarplanning: 
 

 Veel documenten. In de hele planning staat zoveel, dus verlies je het overzicht. Niet heel 
overzichtelijk.  

 

 Uitgebreid en overzichtelijk. Met name gekeken naar het groeidocument en 
arrangementen. Document waar onderwijzers zelfstandig dingen in formuleren.  

 

 Vraag: waar is de bezwaarprocedure? Lichte procedure intern (kleine bezwaren)?  
o Antwoord: Elk SWV krijgt onderwijsconsulent, die is voor interne 

bezwaarprocedures, zodat het laagdrempelig blijft. De onderwijsconsulent  krijg je 
aangewezen vanuit de overheid. Ze worden verdeeld over de 150 verbanden.  

 

 Heel essentieel om een tijdspad te hebben voor monitoring. Ook voor ons zelf is het 
handig om dit in beeld te hebben. Dit heeft met alle stukken te maken, dus wordt 
besproken. 

 

 Nieuwsgierig naar het groeidocument. In de memo is de uitleg nog te vaag. Roel geeft aan 
dat er een notitie is. 

 

 Stuk duidelijker dan de vorige keer, tevreden. Doelen om te monitoren zijn aan de vage 
kant. Het is bijna niet te meten wat er genoemd wordt. Aantal kolommen, data 
corresponderen niet. In de agenda wordt er gesproken in maanden, terwijl er wel data 
bekend zijn, dit is verwarrend en wordt aangepast t.z.t. samen met het CT. 

 

 Het groeidocument is erg groot. Er wordt aangegeven dat alles gedigitaliseerd moet 
worden. 
 

 Het stroomschema wordt gemist. Deze is wel klaar. 
 

 Aandacht besteden aan de monitoring. Staat in de jaarplanning. 
 
Roel: Monitoring wordt ontwikkeld. Deze is bijna klaar, hier zit alles in. (In samenwerking met 
de inspectie). Hij geeft inderdaad aan dat de data moeten corresponderen. Monitor met 
module moet zoveel mogelijk passen bij de doelen en ambities. Hier wordt aan gewerkt. 
Heftige deadlines, is het haalbaar? Hier wordt hard aan gewerkt. Ze zijn ambitieus. Na de 
zomervakantie wordt de stand van zaken besproken d.m.v. een monitor die wel werkbaar is op 
dat moment. Juist om hard door te werken zijn er korte data neergezet.  
Overzichtelijkheid: Roel werkt graag in dit soort formats. Leesbaarder maken door activiteiten 
en opbrengsten koppelen.  Opmerkingen zijn echter ook nodig om aan de slag te kunnen en te 
verbeteren waar nodig.  
 
Er zijn binnen de OPR zorgen over de onwetendheid van mensen. Directeuren en personeel 
moeten op de hoogte zijn om ouders te woord te staan.  
 
Roel komt vaak tegen dat er selectief geluisterd wordt. Opkomst ouderbijeenkomsten waren 
goed. Vragen in Velp waren heel anders dan in Elst. Tevredenheid was ook heel anders. Elst 
was positief, maar bij de andere niet. Dit is zorgelijk. De andere toonzetting kwam bij collega's 
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vandaan, niet bij ouders (ambulant begeleiders). Elst was alleen gericht op ouders, in Velp was 
dit breder (schoolteams). Het werd verstoord door de schoolteams. Regiobijeenkomsten zijn 
georganiseerd voor leerkrachten. Je kunt niet voldoende informatie geven. De behoefte aan 
informatie is heel groot. De communicatie moet verbeterd worden.  
 
Voor het nieuwe schooljaar moet het communicatieplan heel goed in elkaar gezet worden 
zodat je deze duidelijkheid kan creëren. De verantwoordelijkheid ligt ook bij directeuren en IB-
ers. De database met mailadressen GMR-MR-en moeten we vanuit besturen laten opzetten.  
 
Vraag vanuit de OPR: kan er nog iets gezegd worden over de criteria van de 
toelaatbaarheidsverklaring?  
Ze zijn niet algemeen (landelijk). Zo dicht mogelijk bij de school blijven wat betreft arrangeren. 
Wanneer ze het groeidocument gebruiken staan daar de uiteindelijke ‘criteria’ in. Ze zijn 
bewust van criteria afgestapt. Het moet handelingsgericht zijn. 
 
Als het met arrangementen niet lukt komt je bij een TLV. Dit moet goed gemonitord worden. 
Op SWV moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Er komt een GZ psycholoog die een 
laatste toets doet of er niet teveel en te grote verschillen zijn. Voordat er een ja of nee komt 
zegt de commissie nog iets. Criterium zit in het groeidocument, maar veel minder strak. Je 
kunt nu veel breder kijken, ook voor enkele maanden, niet gelijk voor 2 jaar. Hoogbegaafden, 
er wordt ook naar de bovenkant gekeken. Er is een format gemaakt voor 
groepsarrangementen (op schoolniveau).  
 
OPR: In de jaarplanning staan 2 nieuwsbrieven voor ouders opgenomen, dit zijn er te weinig. 
De eerste is in november. Protocol van individuele ouders staat hier niet in. Deze staat 
inderdaad al ergens anders opgenomen. 
 
Op de site staan de vragen van ouders nog niet benoemd, wel van leraren. Er moet 
geïnventariseerd worden wat de vragen van ouders zijn, zodat er een FAQ voor ouders 
ontwikkeld kan worden op de website. FAQ voor leerkrachten is voorgelegd aan Hilde, dan 
komt het op de website te staan. Deze gaat ook naar de scholen toe en krijgt een plek in het 
communicatieplan.  
 
OPR: In hoeverre is het inrichten van de monitor van belang? Geeft de monitor voldoende 
inzicht?  
Roel: Geef ons de ruimte om aan de slag te gaan. Na de zomer wordt de OPR zeker 
meegenomen, meer kan Roel hier niet over zeggen. 
 
OPR: De namen, adresgegevens en werkdagen van regio coördinatoren zijn bekend. Dit wordt 
verspreid. Goed dat dit nu helder is! 
 
De jaarplanning wordt standaard opgenomen in de agenda. Er wordt aangeven wanneer er 
iemand van het bestuur nodig is op de vergadering, ze hoeven er niet meer standaard bij te 
zijn. Ze zijn bezig met een jaarplanning met vaste bijeenkomsten op de woensdag. 
 
Communicatieplan 
De communicatie loopt niet. Scholen melden zich niet aan. Peter Bongers schijnt ook niet 
gekomen te zijn terwijl dit wel gevraagd is. De zaak is dat scholen geïnformeerd moeten zijn, 
niet bovenschools. Scholen geven uiteindelijk informatie aan ouders.  

 
Communicatie ouders/scholen moet door de OPR bewaakt worden. Tip: De mail van Angela 
was erg verhelderend. Is zo'n ronde dan nog effectief? Ja, er was al besproken dat er deze 
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vergadering ingestemd moest worden. Voortaan bestuur wellicht pas om half 9 laten komen 
wanneer er beslismomenten zijn.  
 
Meerjarenbegroting wordt toegelicht door Hennie Loeffen;  verhelderende vragen worden 
gesteld. Het blijkt dat er inmiddels alweer een nieuwere versie is van de MJB dan de OPR in 
bezit had. De cijfers wijken minimaal af. 
Alle vragen kunnen helder beantwoord worden er is echter wel behoefte aan een verdere 
verduidelijking op papier ook voor de afwezigen. Dit zou altijd een structureel onderdeel 
moeten zijn bij een MJB. 
Hennie/Roel; Er wordt een grondslag gemaakt en tezamen met de laatste MJB doorgestuurd 
naar de OPR. 
 

6. Verkiezingen OPR  
Werkgroep definitief vastleggen; Sonja & Tamara; Wie wil aansluiten? 
 
Dit onderwerp wordt verder via de mail besproken, gezien de eindtijd van de vergadering. 

 
Gerda heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep Verkiezingen. Eric heeft nog geen reactie 
gegeven. Nieke neemt plaats in de werkgroep verkiezingen. 

 
Tamara maakt een brief en stuurt deze rond naar de OPR voor feedback op korte termijn. De 
nieuwsbrief wordt nog voor de vakantie verstuurd, scholen/ Mr-en zijn vrij om te kiezen 
wanneer deze te verspreiden onder personeel en ouders. Dit kan in de laatste week of in de 
eerste schoolweek gebeuren. 
In de brief moet aangegeven worden wie er nu in de OPR zitten en wat de vacante plekken zijn 
per  komend schooljaar. 
 
Voorstel tijdspad 
 
Tijdspad: 
- Brief opstellen voor de MR-en, personeelsleden en ouders 
- Belangstellenden kunnen zich melden via mailadres OPR 
- 1 plek over, 1 belangstellende dan hoef je geen verkiezingen conform reglement dus eerst 
animo afwachten voordat er zaken omtrent verkiezing worden opgezet. 
 

7. Rondvraag / w.v.t.t.k. / afsluiting 
*Er is veel opspraak over het feit dat er dingen niet aankomen. Memo's e.d. Er is teveel 
onduidelijkheid ook richting de OPR. Misschien is het goed om het bestuur alleen op oproep 
aanwezig te laten zijn bij vergaderingen, niet standaard elke vergadering.  
*Bij concrete vragen van tevoren op papier zetten, hiervoor bestuursleden uitnodigen. 

Ouderbijeenkomsten; Hilde Toenders heeft de tweede avond begeleid. Mensen gingen met een 
negatief gevoel naar huis. De informatie was niet compleet, OPR is van mening dat dit echt niet 
moet kunnen. 
Men loopt tegen de starre houding aan van het bestuur, dit versoepelt het geheel niet. 
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Actiepuntenlijst 
Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

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. als 
complete 
overzicht er 
is 

Onder handen 

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

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 checkt of deze 
lijst aan iedereen is doorgestuurd. De lijst moet ook naar Roel worden gestuurd. 

Tamara  z.s.m. Onder handen 

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

Voor de 
zomer 

Onder handen 

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

Roel / Marjan z.s.m. Nieuw 

51. 16-06-2014 Tamara maakt de nieuwsbrief en stuurt deze rond naar de OPR voor feedback op 
korte termijn. De eerste nieuwsbrief wordt nog voor de vakantie verstuurd, 
scholen/ Mr-en zijn vrij om te kiezen wanneer deze te verspreiden onder 
personeel en ouders. Dit kan in de laatste week of in de eerste schoolweek 
gebeuren. 
 

Tamara z.s.m. Nieuw 

52. 16-06-2014 Roel communicatieplan opnemen in de jaarplanning, stroomschema zit in de 
memo. 
 

Roel z.s.m. Nieuw 

53. 16-06-2014 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 de site 

Tamara z.s.m. Nieuw 

54. 16-06-2014 Uitwerken van de grondslag als bijlage bij de MJB en verspreiden naar OPR Bestuur (Hennie) z.s.m. Nieuw 
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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. 

 
 


