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OPR vergadering 28 september 2017 
Aanwezig:  Annemieke , Heleen, Daniëlle , 
  Luuk, Marjan  Pieta en als gast Ton  
Notulist: Jos  
 

1. Goedkeuring en opmerkingen bij notulen 12-10-2015 

De notulen van 30-05-2017 worden goedgekeurd 

2. Aanloop nieuw ondersteuningsplan 

In maart 2018 komt er een concept van het nieuwe ondersteuningsplan. Er wordt input gevraagd vanuit 
OPR.  Als OPR willen we genoeg tijd hebben om passend te reageren. 

We verdelen de onderwerpen uit het hoofdstuk Inrichting Passend Onderwijs: 

- Basisondersteuning 

- Extra ondersteuning 

- Toeleiding naar de ondersteuning 

- Doorgaande lijn PO -VO 

- Samenwerking cluster 1 en 2 

- Samenwerking SBO en SO 
In de vergadering van 16 januari 2018  zullen we elkaar informeren over deze onderwerpen. 

3. Huisvesting Samenwerkingsverband 

            Het huurcontract loopt af bij de museumstraat. 
            Er zijn onderhandelingen over een nieuwe locatie. 

4. Bezetting OPR 

In de statuten staat nu beschreven dat er van elk bestuur zowel een ouder als een personeelslid 
vertegenwoordigd moet zijn. Als we alle vacatures vervullen, betekent dit een OPR van meer dan 
20 mensen. Dit lijkt ons niet werkbaar en we moeten constateren dat deze 20 mensen ook niet 
beschikbaar zijn. 
We besluiten dat de statuten moeten worden aangepast. 
Besproken is om te stellen dat er van elk bestuur tenminste 1 afgevaardigde is en dat de 
samenstelling binnen de OPR gelijk verdeeld is over ouders en personeelsleden. 
Als tweede optie werd genoemd om te werken met kiesgroepen, waarin je bijvoorbeeld stelt dat 
het SBO en het SO vertegenwoordigd zijn, de ouders en personeelsleden en afgevaardigden van 
de besturen. In deze optie is het dan niet een voorwaarde dat er van elk bestuur een 
afgevaardigde moet zijn. 
Omdat het ons niet helemaal duidelijk is wat er wettelijk mogelijk is en verplicht, schuiven we dit 
punt door naar de volgende vergadering. Heleen zal dit vraagstuk neerleggen bij het steunpunt 
passend onderwijs. 
 
Als directeur bestuurder zou Yvette wel graag zien dat elk bestuur is vertegenwoordigd. Zij 
benadert de besturen van Icra, Skoba en de Vrije school om afgevaardigden te sturen. 
 
Huidige leden: Behalve Luuk zijn alle leden aftredend dit jaar.  

             Marjan, Danielle, Jos en Pieta willen zich herkiesbaar stellen. 
Eind schooljaar moet dit geregeld zijn. Dus deze mensen moeten dit aangeven bij hun MR en zij 
moeten aan hun achterban vragen of er nog andere gegadigden zijn. 
Ton zorgt voor verkiezing binnen H30 en wil dit jaar graag aansluiten als lid van de OPR, als 
oudergeleding. Dit betekent dat nu van de OPOD en H3O zowel een personeelslid als een ouder 
vertegenwoordigd is.  

5. Jaarplan 2017-2018/ Data vergaderingen 

Nieuw ondersteuningsplan: moet voor augustus 2018 worden vastgesteld. 
Volgende vergaderingen 

 13 november: Financiën worden toegelicht en verlag van studiereis Schotland: verbinding 
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SO, SBO en Jeugdzorg. 
Deze vergadering is op de Beatrixschool, van Schendelstraat 24. 

 16 januari: Bespreken punten uit het ondersteuningsplan. 

6. Overgangsarrangementen 

Er wordt gewerkt aan overgangsarrangementen vanuit peuterspeelzaal naar basisonderwijs. 
Als op het MKD de periode afgelopen is, en het is op dat moment geen instroommoment, dan mogen de 
leerlingen nog even blijven. 

7. Communicatie/achterban 

De notulen van de OPR vergadering worden binnen een week verstuurd naar de leden. De leden krijgen 
een week de tijd om per mail de notulen goed te keuren of voorstellen te doen voor aanpassing.  
Na twee weken worden de goedgekeurde notulen op de website gezet en naar de afzonderlijke MR-en 
van de scholen verstuurd. 

8. Rondvraag 

Er waren geen vragen 

Genomen besluiten 

1. Notulen worden binnen een week opgesteld. 
2. Leden krijgen een week de tijd om de notulen per mail goed te keuren en vast te stellen. 
3. Maximaal 3 weken na de vergadering komen de notulen op de website en worden ze per mail 

gestuurd naar de MR-en van de verschillende scholen. 
4. Het statuut moet worden aangepast in verband met het aantal leden en de verdeling. 

Agendapunten volgende vergaderingen 

1. Statuut: wat zijn de plichten en hoe gaan we de OPR samenstellen? 
2. Basisondersteuning en extra ondersteuning: samen passend onderwijs. Input voor het nieuw te 

maken ondersteuningsplan. 
3. Terugkoppeling verkiezingen/herverkiezingen. 

 

 

 
 
 
 
 
 


