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OPR vergadering 27 maart 2019 
Plaats:   Beatrixschool, Van Schendelstraat 24 
Tijd:   19.30 – 21.30 uur 
 

1. Welkom en Notulen 

 

2. Mededelingen 

Heleen treedt af als voorzitter en als lid van OPR met ingang van het nieuwe schooljaar.  
Aan het eind van het jaar(25 juni0 zal er een bijeenkomst worden georganiseerd mbt  de taakopvatting 
binnen de Governance in het SWV. 
SWV heeft subsidie aangevraagd voor aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Drie speerpunten: 
Vroeg signalering, professionalisering, samenwerking binnen wijkteam. Doel: dat er op alle scholen 
binnen Dordrecht een passend aanbod is voor meer begaafde kinderen. 
 

3. Concept verslag inspectiebezoek samenwerkingsverband 

De terugkoppeling door de inspecteur na de tweede bezoekdag was heel positief. In het concept verslag 
waren toch een paar herstelopdrachten die niet in het gesprek naar voren gekomen waren. 
De auditcommissie geeft advies over begroting en jaarrekening. 
De inspecteur heeft aangenomen dat zij ook een toezichthoudende rol hebben. 
Het SWV heeft aanvullende documenten gestuurd, deze zijn niet meegenomen in het concept 
inspectierapport. 
Vanuit SWV is er gevraagd om een gesprek met de inspecteur, in plaats van per brief een reactie te 
sturen. 
Dit is gehonoreerd, maar dit gesprek is nog niet geweest, omdat de betreffende inspecteur met 
pensioen is gegaan en er op korte termijn geen vervangend inspecteur beschikbaar is. 
 
Er is nu een afname van individuele arrangementen en toename van groepsarrangementen. 
Blz 3: wat moet beter: het samenwerkingsverband moet leerlingen sneller plaatsen.  
Discutabel: twee instroommomenten, waarbij alle kinderen geplaatst konden worden. Er is geen 
wachtlijst. 
Blz 4: toezicht moet onafhankelijk zijn; er is een onafhankelijk technisch voorzitter. 
Blz 4: beschrijving terugplaatsing is wel beschreven, is een van de aanvullende documenten die al 
opgestuurd is. Deze beschrijving moet nog worden toegevoegd aan het ondersteuningsplan. 
Blz 4: OPR moet actief betrokken worden bij het beleid, wij denken dat dit al goed gaat.  
          Wel moet er nog gesprek komen met de intern toezichthouders (leden van de ALV). Dit zou vanuit  
          de ALV geïnitieerd moeten worden. Bestuurders moeten contact houden met de OPR leden. Als   
          OPR lid kun je ook zelf actief je bestuurder bevragen op thema’s vanuit het ondersteuningsplan.  
Blz 4: informatie SWV duidelijker: is al een aanvullend document opgesteld voor alle websites. 
Blz 5: actieve dialoog over passend onderwijs: ook binnen besturen en scholen. 
          Aanvragen arrangementen bureaucratisch. 
Blz 9: deze documenten zijn allemaal aangeleverd voor kerst; kwaliteitszorg is wel op orde. We hebben 
KPI’s die we evalueren. 
Blz 11: aantal individuele arrangementen zijn juist afgenomen. 
Blz 13: geen zicht op kwaliteit van de ondersteuning: dit klopt niet, er zijn driemaandelijkse rapportages 
aan de besturen. 
 
Blz 14 De besturen van de scholen moeten zorgen voor bezetting OPR (niet bestuur van 
samenwerkingsverband) 
Blz 17 KA1: herstelonderzoek is niet meer van toepassing 
KA3: Aantal leden van OPR, evenredig verdeeld in ouders/leerkrachten en vertegenwoordiging van de 
verschillende scholen. 
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4. Bezetting binnen OPR 

In januari 2018 hebben we het volgende besluit genomen over de bezetting van de OPR: 
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. 
 
Huidige leden: 
Sevgi : ouder Ikra 
Danielle:  ouder Muhring 
Marjan:  leerkracht Opod 
Luuk:  leerkracht Yulius 
Jos:  leerkracht SvO 
Vacature ouders Skoba en vrije school. 
Pieta:  leerkracht H30 
Elly en Heleen treden af.( lkr Kiem en ouder Opod) 
 
Elly stelt zich herkiesbaar. 
De taak van voorzitter en secretaris zijn beiden vacant voor het komende schooljaar. 
 
Aftreedschema: 
2020  Jos en Danielle 
2021  Pieta en Luuk 
2022  Marjan en Sevgi  

5. Rondvraag 

Etentje met OPR, afscheid Heleen en Elly: woensdag 11 september (voorstel) 
Marjan is vorige week getrouwd. Gefeliciteerd! 
Jos heet vanaf nu weer Smit als achternaam. 

Genomen besluiten 

 OPR stemt in met verlenging van het ondersteuningsplan van twee jaar naar vier jaar 2018-
2022,  

 Notulen van ALV, directeurenberaad en OPR worden na goedkeuring doorgestuurd naar elkaar 
door secretariaat. 

 Secretariaat stuurt datumprikker naar ons voor volgende vergadering. Deze is samen met de 
OPR VO en op de agenda staat de jaarrekening. 

Agendapunten /afspraken volgende vergadering 

 Terugkoppeling: actief afspreken gesprek met bestuurder. 

 In mei: PO/VO vergadering jaarrekening, 2018 en tussentijdse inzet middelen. 

 Nieuwe leden, vacatures secretaris en voorzitter. 

 Website  

 SOP 

 Profilering OPR leden: waar is dit zichtbaar 

 Passend onderwijs dialoog. 
 
 

 
 
 
 
 
 


