Notulen van de OPR bijeenkomst Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei
d.d. 17 november 2014
Aanwezig leden OPR:
Rob Luchsinger (RSG Pantarijn Personeel), Tom Lugard (RSG Pantarijn Ouder/Leerling),
Nico Reintjes (Marnix College Personeel), Roelof van der Horst (Marnix College Ouder/Leerling),
Ton Stoffelen (Pallas Athene College Personeel), Jochem Jansen (Vester College Personeel),
Jaap van de Laar (Onderwijsspecialisten De Toekomst Personeel), Johan Mulder (Groenhorst
Personeel), Jos Mulder (Het Streek Ouder/Leerling)
Aanwezig namens het bestuur SWV:
Martenjan Poortinga (waarnemend Directeur SWV)
Afwezig/Afgemeld:
Ellen Out (Pallas Athene College Ouder/Leerling), Joke Faber (Groenhorst Ouder/Leerling),
Trudy Komdeur (Het Streek Personeel)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter (Rob Luchsinger) opent 20:03 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
De voorzitter bedankt allebei de aftredende leden voor hun bijdrage en inzet bij de start van de OPR.
De voorzitter attendeert iedereen erop dat in het vervolg de MR met een formele procedure
(verkiezing uitschrijven) alle ouders benaderd worden en nieuwe kandidaten gekozen worden. Actie
– Martenjan vraagt het bestuur de vacatures te vullen

2. Notulist van de vergadering
De secretaris (Roelof van der Horst) notuleert.

3. Vaststellen definitieve agenda/rondvraag & doornemen actielijst
Er zijn geen aanvullende onderwerpen voor de agenda.
Doornemen actiepunten 27 januari:
- punt 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 gereed/uitgevoerd.
- punt 2: ministerie van OCW brengt dashboard per 1/8/2015 op de markt. SWV wacht invulling af
- punt 3: deelname van Martenjan aan congres van SWV-en Indruk: Gelderse Vallei doet het
gemiddeld niet slecht.
- punt 8 informatie over PasOn is op websites niet overal juist opgepakt. Kan door ouders op MRagenda worden gezet. Actiepunt – Martenjan aanleveren lijstje van betreffende scholen.
- punt 16: Martenjan meldt dat er diverse interessante LinkedIn group-en zijn. bijv. passend
onderwijs en effecten.

4. Vaststellen notulen OPR vergadering 9 juli
N.a.v. pagina 2: Hoeveel thuiszitters kent SWV? 53 (wat laag is; komt van 61 in augustus). Lastig te
verlagen: aantal relatieve (ingeschreven) met veel psychosomatische klachten stijgt en absolute (niet
ingeschreven/Roma) moeilijk te activeren. Laatste levert uitdaging voor de scholen als ze inschrijven.
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N.a.v. pagina 4 punt 12: De voorzitter stelt z.s.m. een jaarplanning op (WMS heeft aandachtspunten).
Actie – Rob stelt plan op i.o.m. directeur SWV.
Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

5. Mededelingen SWV en vragen vanuit de OPR
Waarnemend directeur SWV licht de actuele stand van zaken toe.
- Maartje (gaat goed met haar) komt mogelijk eerder terug dan 1 maart. OPR vindt overdracht een
belangrijk aandachtspunt omdat er veel is gebeurd/veranderd.
- Commissie Toetsing en Plaatsing (CTP): voor bespreking toekenning arrangementen/plaatsing
wordt er iedere 2 á 3 weken vergaderd, om snelle behandeling te garanderen. Tot herfstvakantie
hebben scholen zelf e.e.a. opgelost. Nu komen eerste aanvragen (5 á 6). Kennismaking met OPR in
2015.
- 1e bezwaarprocedure tegen een afwijzing van een arrangement is opgestart. Is nog een
groeidocument. OPR vraagt nieuwe procedures langs OPR te laten gaan i.v.m. draagvlak. Actie –
Martenjan bespreekt verzoek met het bestuur.
- Op 1/8/15 moet OPP in Bron worden gemeld t.b.v. inspectie om kwaliteit basisondersteuning te
controleren. In het Kijkglas (DUO) en Passendonderwijs.nl (kengetallen) staan alle cijfers van alle
SWV-en. OPR zou graag de informatie van het Kijkglas inzien. Actie – Martenjan checkt of dit
openbare cijfers zijn.
- Martenjan noemt status van een aantal van de zes groepspilots:
* instroom van groot aantal SO begeleiden naar praktijkonderwijs werkt/blijven in school. VSO naar
PRO; samenwerking Cluster3 en PRO; werkgroep ROC A12-Groenhorst VMBO gericht op kwetsbare
jongeren (zonder diploma)
Martenjan heeft een oproep aan de scholen gedaan om met voorstellen te komen (er is geld
gereserveerd) om meer en andere groepen leerlingen te kunnen bedienen. Bespaart SWV op duur
VSO en is noodzakelijk voor korting (900K over 6 jaar).
* per 1/8/14 gaan de scholen uit van de ondersteuningsbehoefte van een kind. M.a.w. leidend is wat
een kind nodig heeft en niet wat het heeft. Ook geldt de toewijzing niet meer voor hele schooltijd
maar zo mogelijk kortere periode.
- Toezicht: begin 2015 krijgt SWV een Raad van Toezicht die bestaat uit de bestuurders van de
aangesloten scholen. Directeurencollectief voert met mandaat operationele bestuurstaken uit. Dit
vraagt aanpassing van reglementen, et cetera. Actie – Oudergeleding OPR agendapunt voor MR. In
april 2105 komt inspectie. OPR adviseert het bestuur de rol van OPR op een hoger niveau te brengen.
OPR moet dit daarvoor (maart 2015) op de agenda hebben.
- In VO-directeurenoverleg is besloten te gaan werken met een Plaatsingswijzer. Hierdoor wordt
gegarandeerd dat leerlingen op alle scholen hetzelfde geplaatst worden.
- Financiën SWV: het bestuur bespreekt morgen de begroting 2015 en jaarrekening 2014.
- SOP vergelijking: basis is geregeld, nu beginnen met bijstellen.
- OOGO:
. samen met SWV PO en SWV Veenendaal/Barneveld werkt SWV Gelderse Vallei aan een aantal
gezamenlijke projecten, bijv. doorlopende zorglijnen, onderwijskundig rapport, e.d. ..
. Transitie van jeugdzorg naar gemeenten is zorgpunt – gemeenten zijn niet op tijd klaar.
- Themamiddag 2 december: programma wordt toegelicht. Actie – Martenjan verstuurt uitnodiging
en maakt naambordjes (t.b.v. herkenbaarheid).

6. Ontvangen in/uitgaande post
OPR-vergoeding is betaald. OPR-personeelsgeleding houdt weinig over! Dit lijkt niet gelijkwaardig.
Actie Martenjan – bespreekt (aanpassing) uitgangspunt van vergoeding met het bestuur.
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Secretaris vraagt om zo mogelijk zaken die in de vergadering ter tafel komen alvast te mailen.
Daardoor heeft iedereen kans om zich voor te bereiden op het betreffende onderwerp.
NB In de toelichting wordt duidelijk gezegd dat het altijd mogelijk is tijdens de vergadering zaken in
te brengen en/of door te vragen, zie vast agendapunt Mededelingen en punt Ervaringen met PasOn.

7. Ervaringen bezoek WMS congres 12 november
Ellen, Ton, Rob en Jaap delen hun ervaringen met het congres. Ellen heeft notulen gemaakt (handig!)
en concludeert ‘werk aan de winkel’. Jaap geeft aan dat er veel (nieuwe) bezoekers waren: de
introductie was goed; bevoegdheden van GMR en PasOn en geschillen was matig. Ton noemt ook de
goede inleiding. OPR en SWV zou bottum up moeten werken, andere opzet OPR en PasOn/MR was
een lesje – niet ze relevant. Rob meldt dat samenwerking OPR en SWV inspirerend was met oproep
tot mobiliseren van ouders, Steunpunt PasOn biedt interessante diensten aan!, besturenclub
(VosABB) gaf verhelderende toelichting over wetswijziging waardoor MR/OPR meer zeggenschap
krijgt.
Conclusie: volgende keer eerder aanmelden; afstemmen wie waar naar toe gaat; beter screenen van
de workshops (nu aantal matig); meer tijd nemen om ervaringen te delen (samenvatting).

8. OPR-vergaderingen en themakalender
Als OPR vergaderdata worden vastgesteld 4 maart en 3 juni.
Voorzitter geeft aan dat focus dit jaar is gericht op een gelijk kennisniveau van alle OPR-leden en
evaluatie van het eerste jaar. Dit naast het meer regulier status uitwisselen en het beoordelen van
beleidsdocumenten en financiële stukken. Tom en Roelof melden zich aan voor Financiële werkgroep
die financiële stukken (ter voorbereiding) doornemen.
De vraag wordt gesteld waar heeft de achterban behoefte aan?
Ook de vraag waar hebben wij als OPR behoefte aan. Genoemd worden: wat doen andere SWV-en,
kind is VSO, communicatie, financiën SWV, directeurengroep, nieuwsbrief SWV.
Dit wordt een agendapunt voor komende vergadering.

9. Ervaringen (van binnenuit) met PO op onze scholen
Gezien de beschikbare tijd wordt dit kort besproken. OPR-leden noemen geen specifieke problemen.
Jos noemt als succes dat n.a.v. RvT-model nu met locatiedirecteuren wordt gesproken over
operationele invulling een briljante oplossing is, stelt gerust.
Roelof vraagt of SWV een nieuwsbrief kan rondsturen. Directeur SWV geeft aan dat SWV er aan wil
meewerken. Kan een gezamenlijke activiteit zijn met OPR.
Verder wordt een bedankbrief van ouders genoemd die verstuurd is n.a.v. een zeer geslaagde
snuffelstage bij drie onderwijstypen.

10. Afspraken voor vervolg
geen opmerkingen

11. Rondvraag en sluiting
Er wordt gemeld dat er een gewaardeerde nieuwe rector is op het Streek.
Het zou fijn zijn als er Wifi-toegang is tijdens de OPR-vergadering. Actie Johan – navragen
mogelijkheden en code.
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De vergadering wordt om 22:06 uur gesloten.

Actielijst
Nr. Onderwerp

Actie door

Datum
Datum
opgevoerd gereed

Status

1

Maartje

30-9-13

ntb

Open

Maartje
Martenjan
Maartje

30-9-13
9-7-14
30-9-13

ntb

Open

ntb

Open

Martenjan
Martenjan
Rob
Martenjan
Martenjan

27-1-14
9-7-14
9-7-14
Okt 14
17-11-14

zsm
zsm
Jan/feb 15
Dec 14
zsm

Loopt
Loopt
Open
Open
Open

Martenjan
Martenjan

17-11-14
17-11-14

zsm
zsm

Open
Open

Rob

17-11-14

zsm

Open

Martenjan

17-11-14

zsm

Open

Roelof

17-11-14

zsm

Open

Oudergeleding
OPR
Martenjan

17-11-14

zsm

Open

17-11-14

2-12-14

Gereed

Martenjan

17-11-14

zsm

Open

Martenjan, Rob
Johan

17-11-14
17-11-14

zsm
zsm

Open
Open

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

Formuleren perspectief docenten en
ouders in de visie (ondersteuningsplan).
Hoe wordt voortgang gerapporteerd
aan OPR (kwartaalrapportages)
Vergelijking onze regio met andere
regio’s (basisondersteuning en
arrangementen)
OPR wordt geïnformeerd over pilots
Status website SWV en scholen
Uitwisseling met andere SWV
Reactie op OPR-vragen jaarverslag
Informatie over PasOn op websites niet
overal juist – lijstje van betreffende
scholen
Check of Kijkglas openbare cijfers zijn
OPR-vacatures: het bestuur wordt
gevraagd de vacatures te vullen
Opstellen OPR jaarplanning
o.a. begroting goedkeuren; maart
bespreken RvT-model
Met bestuur bespreken het verzoek OPR
Bezwaren doorsturen naar OPR
Op agenda mededelingen SWV
komende vergadering : Financiën, alle
pilots, status punten uit
inspectieverslag, aanpassing
reglementen, etc. n.a.v. RvT-model,
begroting 2015 en jaarrekening 2014,
kennismaking CTP.
* Inventariseren behoefte OPR
RvT-model goedkeuring is agendapunt
voor MR
Themamiddag 2 december: uitnodiging
en naambordjes
OPR-vergoeding personeelsgeleding:
bespreken (aanpassing) uitgangspunt
1e nieuwsbrief SWV
Wifi-toegang Groenhorst tijdens de
OPR-vergadering: navragen
mogelijkheden en code
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