Concept notulen OPR-vergadering (via Teams)
Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei
d.d. 26 oktober 2021
Aanwezig leden OPR:
Karin van Ginkel (Pallas Athene College Ouders/Leerlingen), Trudy Komdeur (Het Streek Personeel),
Ariën Vorselman (Marnix College Personeel), Pauline Constant (Marnix College Ouders/Leerlingen),
Leon van Neer (Pallas Athene College Personeel), Paul Abma vanaf 19:00 uur (personeel de
Toekomst), Hajé te Brinke vanaf 19:00 uur (Het Streek Ouders/Leerlingen), Petra Ruisch (Pantarijn
Personeel), Johan Mulder (Aeres VMBO Personeel), Roeline van Eldik ( Aeres VMBO
Ouders/Leerlingen), Rolf Wolthuis (Pantarijn Ouders/Leerlingen) ,Machiel Taal (secretaris),
Afwezig/Afgemeld OPR:
Aanwezig:
Everlyn van den Brink, directeur/bestuurder
Dick Mak, controller
Vooraf:
• Pauline Constant neemt deel, maar heeft corona (gehad) dus zal waarschijnlijk niet de gehele
vergadering bijwonen.
• Karin van Ginkel komt vanaf 20:00 uur
• Het lukt niet om in te loggen bij teams zodat we Everlyn hebben gevraagd de vergadering
open te stellen.
1. Opening om 19:45 uur. De voorzitter, opent de vergadering en heet Dick Mak welkom.
2. Informatie van de directeur-bestuurder
• Personeel. Er zijn drie vacatures: Wilma de managementassistent vertrekt, in samenwerking
met Barneveld en Veenendaal wordt een controller gezocht en een docent Comma vertrekt
naar het speciaal onderwijs. De procedures lopen op dit moment. De uitvoering van Comma
komt niet in gevaar omdat de directeur-bestuurder nog iemand achter de hand heeft.
Hopelijk levert de inschaling van de docent geen drempel op
• Doorstart. Bij zowel dit programma als bij Comma neemt de complexiteit van de
problematiek van de jongere toe. De huidige coronamaatregelen spelen wel een rol bij de
projecten, maar worden gewoon voortgezet.
• Comma. Er is een piek van aanmeldingen. Er worden momenteel 2 scenario's onderzocht
over de aanpassing van de doelgroep-definitie en de werkwijze. Is het noodzakelijk om de
leerlingen wel een dag op school te houden. Er vindt hierover overleg plaats met Karakter en
de gemeente. In het voorjaar worden knopen doorgehakt.
• Hoogbegaafden. Het project loopt. De vraag is of leden van de OPR kunnen meedenken over
rol kunnen spelen in het project.
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Visie, missie en ambitie. De reactie van OPR leden op het stuk richt zich vooral op de
formuleringen. Helder moet worden dat het om een samenwerkingsverband gaat met
onderwijsdoelen voor de jongere. Ook dient het woord "moeten” vermeden te worden. En
schrijf zodanig dat ouder en leerlingen het kunnen lezen. Maak het stimuleren wat strakker
bij punt 2 in 3.1. Wat is optimale samenwerking? Beperk de activiteiten ook tot ons
werkgebied. Verder vraagt het OPR zo nodig extra overleg en wil tussentijds op de hoogte
gehouden worden om niet op 15 februari geconfronteerd te worden met een dik plan.
Meerjarenbegroting. Dick Mak, onze controller neemt om mee door de begroting. De
inkomsten van het samenwerkingsverband zijn gebaseerd op reguliere geldstromen die
bepaald worden door een bedrag per leerling en bij LWOO en PRO op percentages
gerelateerd aan teldatum 1 oktober 2012. (In 2025 verandert dit. Het geld komt beschikbaar
voor zware ondersteuning en lichte ondersteuning en voor een gedeelte doorgesluisd naar
het VSO op basis van de TLV's. Daarnaast zijn er nog extra middelen NPO en t.b.v. specifieke
projecten waarbij ook sprake is van cofinanciering uit de gemeente. Het gaat uiteindelijk om
een lumpsum financiering. Tot slot levert de afwikkeling van de Hoenderloo-kwestie nog 1,4
miljoen op dat nog niet meegenomen is. In reactie hierop maakt een lid duidelijk zich zorgen
te maken over het afgeven van TLV's als hierop gestuurd gaat worden. De leerling met zijn
problematiek dient centraal te staan. De directeur-bestuurder beaamt dit. Wel zal worden
gezocht naar aanpak die succesvol is of aanpak die minder succesvol is. Monitoring is dan
ook een noodzaak, en vervolgens zal er nauw samengewerkt moeten worden om de
verwijzing naar het VSO terug te dringen. Bij samenwerking moet je ook denken aan
samenwerking met het PO, immers daar begint al de signalering. Als aanvulling op de tekst
wordt er gepleit om toelichting te geven op begrotingsafwijkingen in de personele kosten
(programma 1) en de projecten (programma 7). De controller wijst op een andere
toerekeningsystematiek bij het personeel en dat programma 7 verder opgeplust zal gaan
worden met de Hoenderloo-middelen. Pop in tabel bijlage 2 allocatie betekent
populatiebekostiging.
De controller geeft aan dat hij in de toekomst de OPR ook van advies wil voorzien indien
nodig.
De voorzitter sluit het overleg om 20:48 uur en dankt Dick en Everlyn voor hun inbreng.
Pauline verlaat de vergadering.
Vergadering OPR

1. Vaststelling agenda
• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
2. Mededelingen
• De secretaris stuurt een opzet van de te declareren bedragen ter verificatie op naar de leden.
3. Ingekomen en uitgegane post
• Geen
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4. Vaststelling van de notulen
• Er worden nog enkele redactionele wijzigingen voorgesteld, die door de secretaris worden
verwerkt.
• De Pantarijn heeft de opsomming van de inzet van de NPO-gelden nog nagestuurd. Aeres
VMBO zorgt ook nog voor een opsomming. Deze zal ter kennisgeving worden verspreid door
de secretaris.
• Het Streek heeft een extra bpo-er in dienst genomen met behulp van de NPO-gelden
• Naar aanleiding van de notulen zal de overgang PO-VO binnenkort geagendeerd worden bij
de OPR.
5. Betrekken achterban van de OPR.
• De voorgestelde nieuwsbrief gaat nu naar MR, OR en LR-adressen. Daarnaast zal de
directeur-bestuurder de nieuwsbrief verspreiden onder haar overleggen.
• De voorzitter en de secretaris gaan vervolgstappen voorbereiden.
6. Meerjarenbegroting 2022-2025
• De OPR is blij met de uitvoerige en gedegen toelichting van Dick Mak.
• De OPR adviseert positief.
• De secretaris zal op basis van de reacties op het stuk een advies formuleren richting
directeur-bestuurder
7. Visie, missie en ambitiedocument
• Dit document wordt onderdeel van het Ondersteuningsplan
• Zoals reeds is opgemerkt kan het stuk beter worden afgeperkt en is concrete
invulling van voornemens van groot belang.
• Maak het leesbaar ook voor ouders en leerlingen.
• Geef een duidelijk gezicht aan het samenwerkingsverband zeker als het om
advisering gaat van docenten.
• Kunnen de SOP's van de scholen naast elkaar ge3legd worden en besproken worden
in diverse gremia?
• De OPR is bezorgd over de bespreking van het concept in combinatie met de
scholing. Extra vergadering? Verplaatsing scholing?

8. Rondvraag
Geen
De voorzitter sluit de vergadering om 21:21 uur.
Samenstelling notulen:
Machiel Taal

Vastgesteld:
15 maart 2022
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