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OPR vergadering 16 januari 2018 
Plaats:   Beatrixschool 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
 

1. Welkom en Notulen 

De notulen van 28 september 2017 worden goedgekeurd, met inachtneming van de volgende punten: 
- De procedure rondom het opnieuw verkiesbaar stellen is nog niet eensluidend, 

Yvette gaat dit checken. In de vergadering van 5 maart zal hierover een 
besluit worden genomen. 

- Ook is er verschil van inzicht in de communicatie naar de achterban, hetzij naar 
alle MR-en van alle scholen van de 11 besturen die aangesloten zijn bij het 
samenwerkingsverband, hetzij naar de 11 GMR-en, hetzij naar de 11 
bestuurders. Ook dit koppelt Yvette terug naar de OPR. 

2. Mededelingen 

Geen 

3. Ondersteuningsplan 

  Vraag vanuit de OPR: Hoe worden ouders betrokken bij een groepsarrangement? 
Worden ze op de hoogte gebracht van de hulpvraag? Yvette neemt dit punt mee. 

 De rol van de ouders kan nog meer belicht worden. Er wordt een ouderrol toegevoegd 
aan Onderwijs Transparant. 

 De denktank heeft een adviserende rol, de directeuren hebben een formele status. Input 
vanuit de denktank tot nu toe: 

- Er moet meer concreet worden aangegeven wat er onder basisondersteuning 
wordt verstaan, wat moet een leerkracht kunnen, weten en doen.  

- Het grootste gedeelte van het beschikbare geld gaat gereserveerd worden voor 
groepsarrangementen. Er blijft ook een gedeelte beschikbaar voor individuele 
arrangementen, waarbij wel een plafond wordt vastgesteld. 

- Er komen ook arrangementen voor kinderen vanaf 3 jaar die op de 
peuterspeelzaal zitten, waarbij de ib-er van de toekomstige basisschool 
betrokken moet zijn. De peuterspeelzaal leiders kunnen advies vragen aan de 
orthopedagoog van het samenwerkingsverband. Er zijn ook OK coaches 
aangesteld voor peuterspeelzalen. 

- Niet iedereen heeft zicht op het doel van passend onderwijs in Dordrecht, nl de 
basisondersteuning versterken, zodat scholen beter in staat zijn om kinderen 
een passende plek te bieden, hetzij in het regulier hetzij in het speciaal 
(basis) onderwijs. 
 
Wat o.a. in de volgende bijeenkomsten besproken gaat worden in de 
denktank: 

- Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden rondom samenwerking tussen 
Kompas, Toekomst en eventueel de Atlas. Vanuit de OPR komt de aanvulling 
dat er ook gekeken kan worden naar de mogelijkheden van een reguliere 
basisschool waarin extra ondersteuning kan worden aangeboden, dus een 
SBO of SO school binnen de reguliere school. 

- Integraal integreren: er wordt een voorstel besproken waarin de school meer 
inspraak heeft in hulpverlening. 

Vervolg traject: 
Er komt een concept ondersteuningsplan, gebaseerd op alle input vanuit de denktank en 
directeurenberaad. Dit kunnen we donderdag 15 februari bespreken, samen met OPR VO, op de Hans 
Petrischool. 
We willen als OPR genoeg tijd hebben om het plan door te nemen, we plannen een vervolgbijeenkomst 
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in de week van 5 – 9 maart. 
Half maart wordt het plan aan de ALV gepresenteerd. Het plan wordt weer voor 2 jaar vastgesteld. 

4. Bezetting binnen OPR 

 

 Acht leden is een mooi aantal voor een OPR. Niet alle besturen zijn vertegenwoordigd, 
Yvette zal nog eenmaal de SKOBA, Icra en Vrije school benaderen voor een ouderlid. 
Verdeling ouders/leerkrachten moet wel reëel blijven. 

 Statuut moet aangepast worden: acht leden, we streven naar zoveel mogelijk 
vertegenwoordiging door de 11 besturen binnen het samenwerkingsverband en naar 
een gelijke verdeling tussen ouders en leerkrachten. 

 Yvette informeert nog naar de procedure van herverkiezing van OPR leden en de wijze 
van communicatie naar de achterban. 

 Jos neemt secretariaat op zich tot de zomer. Hierna zien we verder. 

5. Rondvraag 

. 

Genomen besluiten 

1. Statuut wordt aangepast: We gaan uit van een OPR van tenminste 8 leden, waarbij zoveel 
mogelijk mensen vertegenwoordigd zijn van de 11 besturen die bij het samenwerkingsverband 
zijn aangesloten. Hierbij streven we naar een reële verdeling tussen ouders en leerkrachten. 

Agendapunten /afspraken volgende vergadering 

1. Concept ondersteuningsplan 2018-2020 op 15 februari 2018, PO en VO samen in de Hans Petri 
school, aanvang 19.30 uur. 

2. Voorstel vergadering voor definitieve instemming: maandag 5 maart van 19.45 tot 20.45 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
 


