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Notulen OPR PassendWijs 16 september  2015 

Notulen OPR PassendWijs woensdag 16 september 2015

 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

Notulant: Annie Platerink 
 
Aanwezig: 
Tamara Bulters, Valentien Milder, Astrid Peters, Bianca Thomassen, Merlijn van Kroonenburg, Nieke 
Boekelman, Steffenie Pape, Sonja de Bruijne, Angela Thissen-van Heeswijk, Ivonne Twigt, Roel 
Weener en Hilde Toenders (namens bestuur PassendWijs) 
 
Afwezig: Ernest Tubbing 
met kennisgeving: Annemieke Steenbergen, Gerda Reens, Anita Gerritsen en Gertjan Witkamp 
 
1. Opening / vaststellen agenda 
Tamara heet iedereen welkom, in het bijzonder Ivonne Twigt als nieuw ouderlid cluster 3. Zij was de 
enige ouder die zich heeft aangemeld. Daarmee zijn verkiezingen niet nodig en wordt Ivonne 
ingevolge het gestelde in het reglement geacht te zijn gekozen.  
Annemieke Steenbergen neemt afscheid als OPR lid omdat ze helaas vaak verstek moet laten gaan. In 
de nieuwsbrief worden ouders vanuit de regio Renkum opgeroepen zich aan te melden. Tamara 
vraagt Anita voor een bloemetje te zorgen voor Annemieke en informeert of dit ook voor de overige 
oud-OPR leden nu is gedaan. 
Het concept-rapport inspectiebezoek en de reactie daarop van het DB is ter informatie bij de agenda 
gevoegd. Roel zegt blij te zijn met de positieve verslaglegging van de inspectie. 
 
2. Notulen 16 juni 2015 
De definitieve notulen zijn rondgemaild. 
Status 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. Astrid penningmeester. 
Verantwoording op 
basis van kalenderjaar. 
8x€50 cadeaubonnen + 
€100 evt. reiskosten of 
wisseling leden> 
actiepunt begroting 
opstellen. 

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

Roel Rond dec. Op agenda 

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. gereed 
 

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

Roel/ 
Tamara 

z.s.m. gereed 

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 

81 22-04-15 Status MR personeel navragen bij Roel Tamara z.s.m. gereed 
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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. gereed 

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

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

Roel z.s.m. In behandeling 

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

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

OPR-
leden 

z.s.m. gereed 

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

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

 
3. Ingekomen post 
De ingekomen post wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Definitie thuiszitters (toelichting Roel) 
Roel verwijst naar een notitie van het RBL. De RBL behartigt de belangen voor alle regio’s m.u.v. de 
regio Overbetuwe/Lingewaard. Daarin wordt gesproken van 3 soorten verzuim: 

a. Gedurende 4 aaneengesloten weken tenminste 5 dagen verzuim zonder opgaaf van reden. 
b. Absoluut schoolverzuim (tijdelijk) 
c. Relatief schoolverzuim – leerlingen staan ingeschreven maar worden niet opgenomen in de 

registratie. 
De inspectie is geïnteresseerd in het verzuim van a. 
b. betreft ca. 80 leerlingen. 
c. aantallen zijn bij Roel niet bekend. Lang niet iedereen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
 
De notitie van het RBL dient uitgebreid te worden met een stappenplan. Er moet aandacht worden 
besteed aan leerlingen c. Deze leerlingen moeten preventiever benaderd worden, insteken op 
voorkomen van thuiszitters. Wat vind je acceptabel. 
Er is een categorie die “terecht” vrijstelling van onderwijs heeft: EMG leerlingen (soc.emot. stoornis + 
lichamelijke beperking) met een IQ < 35.  
Voor leerlingen die thuisonderwijs genieten, ondersteund door een school, worden geen middelen 
vanuit passendwijs beschikbaar gesteld, omdat hier sprake is van een niet-gesubsidieerde instelling. 
Roel zet e.e.a. op papier. 
 
5. Status Jaarplanning werkagenda 2015-2016 en monitor PassendWijs (update) 
Mede op basis van opmerkingen van de inspectie komt er een herziene versie van het 
ondersteuningsplan. In de beschrijving wordt verwezen naar de bijlagen en die komen op de site. 
Er is opnieuw instemming met het ondersteuningsplan nodig van de OPR (maart 2016) vóór het 
volgende bezoek van de inspectie (mei 2016). 
 
6. Presentatie rapport Basisondersteuning (door Hilde Toenders) 
Opmerkingen tijdens en na de presentatie: 

 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de basisondersteuning. 

 Elk jaar wordt het SOP per school geactualiseerd, om het jaar is er een vragenlijst wat resulteert 
in basisindicatoren. 

 Het is belangrijk dat de vragenlijst door zoveel mogelijk personen wordt ingevuld, het liefst het 
hele team. Mede om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen. 

 Uitkomsten van de vragenlijst geeft de ontwikkeling aan; is geen afrekening. 

 MR heeft adviesrecht, ook bij actualisering van het SOP. 

 Het is fijn zo’n overzicht te hebben als start om een gesprek aan te gaan. 

 Basisondersteuning is een belangrijk onderdeel van de monitor PassendWijs. 
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 De besturen willen een gezamenlijk plan van aanpak maken. 

 De monitor verschaft inzicht in hoe scholen en besturen het doen op de verschillende 
onderdelen, hiervandaan kan het gesprek plaatsvinden op alle niveau’s. 

 
Roel en Hilde verlaten onder dankzegging de vergadering. 
 

 De individuele basisondersteuning en monitor zou verplicht op de website moeten staan. 

 Het SOP moet voor iedereen toegankelijk zijn. Per indicator + scores erbij. 

 PassendWijs moet besturen daarop wijzen, echter besturen zijn zelf verantwoordelijk. 

 Gemist wordt regionale doorzettingsmacht; alle schoolbesturen moeten er immers achter staan. 
 
7. Werkgroep website 
Het duurt lang voordat de vernieuwde website klaar is; Er is grote behoefte aan de vereenvoudigde 
website. 

Uit de notulen van 16 juni 2015 (n.a.v. inspectiebezoek): “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”. 

Tamara neemt contact op met Roel: wat is de status en termijn. Besteed het zo nodig uit is een 
gezamenlijke gedachte vanuit de OPR! 

  

8.  Taakverdeling OPR 
Ernest is vaak afwezig en functioneert (derhalve) ook niet als secretaris. De vergadering besluit dat 
Ernest niet langer secretaris van de OPR kan zijn. Tamara zal hem dit mailen. 
 
Tamara   : voorzitter 
Sonja   : secretaris 
Astrid   : penningmeester 
Merlijn en Angela : nieuwsbrief 
Bianca   : verzending nieuwsbrief etc. 
Nieke   : hand- en spandiensten 
 
Hierna volgt een voorstellingsronde. 
 
9. Vergaderlocatie februari 
De vergadering van 2 februari wordt verplaatst naar woensdag 3 februari in de Horizon. Roel melden! 
 
10.  Nieuwsbrief OPR 
Onderwerpen: 

 (Herhaalde) oproep personeel cluster 3. 

 Oproep ouder regio Renkum. 

 Bedankje aan Annemieke 

 Nieuw ouderlid cluster 3. 

 Taakverdeling gewijzigd. 
Angela en Merlijn stellen de nieuwsbrief op, Tamara ondersteunt waar nodig. Bianca verstuurt deze. 
11. Rondvraag 
Astrid informeert naar de communicatie tussen schoolbestuur met scho(o)l(en). 

Actiepunten 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
86 16-06-15 Prioriteitenlijstje jaarplanning-werkagenda 

op A4tje 
Roel z.s.m. In behandeling 
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91 17-09-15 Anita vragen om voor een bloemetje voor 
Annemieke te zorgen en of dit gedaan is voor 
de overige oud-OPR leden 

Tamara z.s.m. nieuw 

92 17-09-15 Notitie thuiszitters aanvullen met 
stappenplan 

Roel z.s.m. nieuw 

93  17-09-15 Opnieuw instemmen met het 
ondersteuningplan 

OPR maart 
2016 

nieuw 

94 17-09-15 Roel vragen naar status en termijn website Tamara z.s.m. nieuw 

95 17-09-15 Ernest meedelen dat hij niet langer secretaris 
kan zijn 

Tamara z.s.m. nieuw 

96 17-09-15 Roel meedelen dat vergaderdatum februari is 
verplaatst naar woensdag 3 februari 

Tamara z.s.m. Nieuw 

97 17-09-15 Opstellen Nieuwsbrief OPR Merlijn, 
Angela 

z.s.m. gereed 

97 17-09-15 Verzending Nieuwsbrief OPR Bianca z.s.m. Gereed 

98 17-09-15 Opstellen begroting Faciliteiten Ouders OPR Astrid z.s.m. 1e opzet aanpassen 

 

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: 

 dinsdag 20 oktober 

 woensdag 25 november 

 woensdag 3 februari (gewijzigde data!) 

 woensdag 13 april 

 dinsdag 14 juni 
 

Vergaderplek: SBO de Horizon.   Aanvangstijd: 19.30 uur 
 


