OndersteuningsPlanRaad (OPR)
Notulen dinsdag 1 maart 2016
Afmeldingen: Nico en Roelof (beide MR op Marnix), Ellen, Tom
Aanwezig: Maartje, Rob, Jacco, Johan, Jaap en Ton (notulant)
Afwezig zonder afmelding: Trudy, Christel/Carry, Theo

1. Opening
Theo, Trudy en Christel worden nog verwacht. Helaas niet gekomen.
2. Mededelingen
 Vacatures oudergeleding Het Streek en De Onderwijsspecialisten (Vester College); per juli
2016- oudergeleding Pallas Athene College en personeelsgeleding Marnix College blijven
bestaan. Alleen het Pallas heeft m.i.v. komend schooljaar een vervanger voor Ellen.
 Notulist van de vergadering: vrijwilliger gezocht (met meerderheid van stemmen
aangewezen: ondergetekende)
3. Ontvangen stukken/uitgaande post
 Steunpunt Passend Onderwijs Nieuwsflits 'Vervolg invlechting so/vso'
 SWV: aangepaste versie addendum ondersteuningsplan, besluitenlijst bestuur nov-jan,
reactie van de inspectie op de herstelopdracht
 Mail Ellen Out / statushouders en leerlingenaantallen
4. Vaststellen agenda, inventarisatie rondvraag voor de informatie- en discussieronde
Maartje geeft aan voor het addendum meer tijd nodig te hebben. Geen bijdragen voor de
rondvraag.
5. Notulen OPR vergadering 10 februari 2016 (zie bijlage)
Jos Mulder was er niet. Op blz 4 wordt de opmerking geschrapt.
6. Actielijst
Komt later terug.
7. Mededelingen
 Mededelingen vanuit het bestuur: Jaarverslag 2014 is gearriveerd maar te kort voor de
vergadering om vandaag besproken te kunnen worden.
 Overige mededelingen: geen

Informatief/discussie met directeur SWV
8. Addendum Ondersteuningsplan, instemmingsrecht OPR, art 14a WMS (zie 5 bijlages) 2e ronde
besluitvorming
Als bijlage is de aangepaste versie van het vorige keer besproken addendum bijgevoegd. De
aanpassingen t.o.v. de vorige versie zijn herkenbaar opgenomen in de tekst. In het tweede deel van
de vergadering is er besluitvorming over dit voorstel.
 Er worden wel erg veel commissies genoemd in het stuk. Eventueel op de website zetten.
 Jacco mist in H3 expliciet dat het Rembrandt is toegetreden tot onze OPR. Nu alleen als
bijlage. Maartje zegt toe dit te zullen aanpassen.
 Maartje: de bestuursvergadering was toevallig vandaag. En daaruit:
 OPP light wordt afgeschaft (voortschrijdend inzicht. ) OPP is bewerkelijk. Gebruik maken van
het leerlingvolgsysteem is beter. De inspectie heeft aangegeven dat het LWOO losgelaten
wordt en daarom is een OPP voor de onderbouw niet meer nodig. De LWOO wordt op alle
scholen opgenomen in de basisondersteuning en die wordt dan extra gefaciliteerd. Met
name Rob en Jacco zijn bezorgd dat de gelden niet (allemaal) bij de doelgroep terecht zullen
komen.
 Op blz 21 vervalt de tweede helft van de tweede alinea (Wettelijk… houden)
9. Jaarverslag, adviesrecht OPR, art 11b WMS
De OPR heeft conform de WMS adviesrecht op het saldo van de jaarrekening.
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
10. Begroting 2016, incl. aanpassing meerjarenbegroting. Adviesrecht OPR, art.11b WMS. (zie
bijlage) 2e ronde besluitvorming
In het tweede deel van de vergadering wordt er een besluit genomen over de begroting.
Rob heeft de accountant van de vakbond weer gevraagd om naar de begroting te kijken en die was
heel tevreden.
11. Facilitering P-OPR, instemmingsrecht P-OPR, art.14a lid2 WMS (zie bijlage) 2e ronde
besluitvorming
De directeur heeft tijdens de vorige vergadering een bijstelling van haar voorstel geformuleerd. Dit
bijgestelde voorstel ligt vanavond ter besluitvorming voor.
Dit voorstel wordt aangenomen. Dit jaar ontvangen de personeelsgeling-leden nog 30 uur. Volgend
jaar is dit 6 uur per vergadering.
12. Algemeen/voortgang ter informatie
SWV-punten: SOP format, Basisondersteuning,
Het SOP moet gemaakt worden maar in nog niet verstuurd. Over twee weken is de nieuwe format
klaar en die komt dan in de MR van de scholen.
Basisondersteuning ligt ook nog bij bestuur en directie. Het LWOO stuk moet nog via de MR worden
toegevoegd. Moet in augustus 2016 gaan gelden.
13: Rondvraag
Maartje: Hoe doen we de terugkoppeling via de mail ?...

21:05 – 21:30 Interne OPR overlegronde
14. Addendum Ondersteuningsplan, instemmingsrecht OPR (zie 5 bijlages) 2e ronde besluitvorming
(zie bijlage)
Voor goedkeuring is een meerderheid vereist van de OPR leden. Probleem is dat van de 12 leden er
maar 5 aanwezig zijn en dus 7 afwezig. (Er zijn (nog) geen ouders van Het Streek en Vester)
Om aan de nodige meerderheid te komen werd telefonisch contact gezocht met het Marnix waar
Roelof en Nico in de MR vergadering zaten. Alle aanwezigen (Rob, Jacco, Johan, Jaap en Ton)
stemden voor en ook Nico en Roelof waarmee dus het Addendum is aangenomen.!!!
15. Jaarverslag, adviesrecht OPR, art 11b WMS (wordt verschoven naar de volgende vergadering)
16. Begroting 2016, incl. aanpassing meerjarenbegroting. Adviesrecht OPR, art.11b WMS. (zie
bijlage) 2e ronde besluitvorming (ook verschoven naar de volgende vergadering)
17. Facilitering P-OPR, instemmingsrecht P-OPR, art.14a lid2 WMS (zie bijlage) 2e ronde
besluitvorming. Hierbij hebben alleen de personeelsleden van de OPR stemrecht. Vier van de 7 zijn
aanwezig (Rob, Johan, Jaap en Ton) en dus kan dit plan unaniem worden aangenomen.
Komend (school)jaar dus 6 uur per vergadering voor de personeelsleden.
18. Algemeen/voortgang (niet besproken)
19: Rondvraag en sluiting (geen vragen voor de rondvraag dus sluiting om 21:30 uur.
Ton


Volgende vergadering: 10 mei is bijeenkomst met training en samen met het bestuur

Actielijst:
Nr.

Onderwerp

Actie door

1

Formuleren perspectief docenten en
ouders in de visie Ondersteuningsplan.
Meenemen in evaluatie t.b.v. nieuwe
versie
Met bestuur het verzoek van OPR
bespreken ‘Bezwaren doorsturen naar
OPR’
Met bestuur bespreken het verzoek om de
agenda en notulen van het bestuur
openbaar te maken (op de website)
RvT-model (documentatie) naar OPR,
vereist goedkeuringsproces
OPR vacatures:
GMR Onderwijsspecialisten
Het Streek
Pallas
Pantarijn
In MR bespreken nieuwe SOP en
voldoende begroot voor investering in
kwaliteitsniveau?
Aanpassen opmerkingen o.a. CTP: z.s.m.
informeren ouders
Afronden facilitering en opstellen
jaarkalender 16/17
Check begroting door consulent
Navragen en updaten (op website) van
contactgegevens OPR/leden

2

3

4
5

6

7
8
9
10

Datum
gereed
Q3 15

Status

Maartje

Datum
opgevoerd
30-9-13

Maartje

17-11-14

Zsm

Open

Maartje

4-3-15

Zsm

Open

Maartje

4-3-15

Zsm

Open

1-9-15
29-9-15
8-12-15
10-2-16

Zsm

Loopt

10-2-16

Maart

Loopt

Maartje

10-2-16

1 maart

Loopt

Rob/Maartje

10-2-16

1 maart

Open

Rob
Roelof

10-2-16
10-2-16

1 maart
zsm

Open
Loopt

Jaap
Rob
Ton
Tom
allen

Open

