
 

 

 
 

Notulen OPR vergadering 19 april 2021 
Plaats:   Online, via Teams 
Tijd:   19.30 – 20.30 uur  
Afwezig met kennisgeving: Danielle 
 

1. Welkom en vaststellen agenda 
 

 
 

2. Mededelingen vanuit bestuurder Actie 

• Om meer grip te krijgen op alle data en zo meer zicht te krijgen op de effecten 
van het ondersteuningsplan, heeft het SWV een bureau ingeschakeld: 
Perspectief op school. 

• Naar aanleiding van de eindresultaten van het onderzoek van Sardes naar de 
basisondersteuning en de input van Perspectief op school zal in juni een plan van 
aanpak gepresenteerd worden, waarin zichtbaar wordt hoe het traject van het 
ontwikkelen van een nieuw ondersteuningsplan gaat verlopen. 

• Evaluatie van Playing for succes is afgerond, zie bijlage. 
N.a.v Playing for success heft de OPR nog de volgende vragen: 
1. Is er overzicht over het aantal deelnemers en de kosten die er zjin? Hoe efficient is 
PFS? Klopt het beeld dat de groepen minder snel vol zitten? 
2. SO en SBO zouden ook graag willen profiteren van dit aanbod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terugkoppeling 
door Johan en 
Hans  

3. Samenstelling OPR 
 

 Op dit moment zijn de volgende besturen vertegenwoordigt: 

H3O                                              oudergeleding 
OPOD                                           personeelsgeleding 
SvO                                               personeelsgeleding 
Skoba                                            personeelsgeleding 
DSV (op algemene grondslag)      oudergeleding 
Yulius                                             personeelsgeleding 
Kiem                                              personeelsgeleding  
Er zijn twee vacatures: 
DVS       vacature oudergeleding 
Icra        vacature oudergeleding 

 
Volgens rooster zijn aftredend met ingang van 1 augustus 2021:  
Jos Smit, namens SvO 
Luuk Dona, namens Yulius 
Luuk en Jos blijven nog een periode aan. 
Rooster van aftreden stellen we als volgt vast: 
2022 Luuk en Jos 
2023 Danielle en Marjan 
2024 Anne en Alexandra 
2025 Hilde 
De termijn blijft 4 jaar, maar we gaan hier flexibel mee om. 
De OPR vraagt aan Hans en Johan om de betreffende besturen de vacatures schriftelijk 
op te sturen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans en Johan 

4. Communicatie OPR 
 

Johan regelt een vaste notulist voor de OPR. 
De notulen worden binnen een week schriftelijk goedgekeurd en vastgesteld. 
De notulist zet de notulen op de website van het samenwerkingsverband. 
De notulist verstuurt de notulen naar onze achterban: ALV, directeuren en intern 
begeleiders, 

 Johan  
 
 
 
 
 



 

 

De OPR stelt in september en in maart een stukje op voor in de nieuwsbrief/schoolapp, 
voor alle ouders, met daarin de link naar de website van het SWV, waar de notulen staan. 
We willen graag een kennismaking en uitwisseling plannen met de ALV of en delegatie 
ervan, volgens statuut. 

Jos 
 
Johan 

5. Ondersteuningsplan hoofdstuk 3 en 4 Actie 

We bespreken hoofdstuk 3 en een stukje van hoofdstuk 4 (t.m blz 12) 
We formuleren de volgende vragen, die we als OPR aan de ALV en bestuurder stellen: 

• De 6 ambities zijn nog geen van allen gerealiseerd.  
We zouden graag een beeld krijgen per ambitie waar in het proces we zitten. 

• Ambitie 4: middelen in klas zodat leerkrachten beter in staat zijn extra 
ondersteuning aan leerlingen te geven. Vraag: Welke initiatieven hebben de 
schoolbesturen genomen om de deskundigheid van leerkrachten te 
vergroten/bevorderen? Komen de middelen echt in de klas terecht? 

• Hoe laten scholen weten wat ze kunnen bieden aan ondersteuning? Dit staat op 
papier in het SOP: hoe werkt dit in de praktijk? (is er bijvoorbeeld aan ouders 
gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van dit document, of de inhoud ervan) 

• Hoe hebben de scholen ervoor gezorgd dat ook de leerkrachten weten welke 
keuzes er gemaakt zijn in het SOP? Weten de leerkrachten wat er van ze 
verwacht wordt? 

• Hoe zorgen de scholen ervoor de ondersteuningsstructuur helder is, ook voor de 
ouders?  

• Ambitie 5: professioneel ondersteuningsteam op de scholen: hoe ziet dit eruit? 
Wanneer hebben we deze ambitie gehaald? 

• Punt van overleg: als er extra geld besteed kan worden aan extra handen in de 
klas, of kleinere klassen, of didactische ondersteuning, dan zou het zo maar 
kunnen dat er meer kinderen in het reguliere onderwijs kunnen blijven. 

• Wat is het effect van de inzet van schoolarrangementen, hoe wordt dit gemeten 
en door wie? 

• NT2: hoe ziet de nazorg eruit? 

Reactie op vragen 
vanuit ALV en 
bestuurder: Johan 
en Hans 

Agendapunten volgende vergaderingen  

Maandag 14 juni 19.30 uur: jaarrekening 
Hanglijst  
Scholing OPR leden 
Dordtse onderwijsvisie 

 

 
Besluiten 

Datum Besluit  

19/4/21 Rooster van aftreden  
2022 Luuk en Jos 
2023 Danielle en Marjan 
2024 Anne en Alexandra 
2025 Hilde 

19/4/2021 Communicatie OPR 

• Notulen OPR door externe notulist op de website SWV 

• Verzenden naar ALV, directeuren en ib-ers 

• In sept en maart stukje aanleveren voor in nieuwsbrief en/of schoolapp 

• Elk jaar overleg met afgevaardigde ALV 

  

 
  


