Verslag van de vergadering van de ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PLEIN 013
d.d. 21-01-2019 bij PLEIN 013 te Tilburg

Aanwezig:

Ester Scheepens – voorzitter, Marc Verheijen penningmeester, Reggie Graafmans – secretaris,
Neeltje Olieslagers, Hans Toemen, Aline van
Stiphout, Sylvia Metsaars, Margot Schuren.

Afwezig:

Mary Peters-Leijten, Odette Neggers, Lieke
Hendriks

Volgende vergadering:

4 februari 2019

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur.
2. Notulen d.d. 3 december 2018
- Volgende vergadering moet zijn 21 januari 2019 in plaats van 21 december 2018
- Pagina 1, 2e alinea, 1e regel: scholjaar moet zijn schooljaar
- Pagina 1, 5e alinea, 4e regel: sociale moet zijn speciale
- Pagina 2, laatste alinea, 2e regel: 4?? Moet zijn meerdere
Niet alle notulen van vorig schooljaar zijn vastgesteld. Er wordt besloten dat deze notulen zonder officiële
vaststelling op de website van Plein 013 kunnen worden geplaatst.
De vraag wordt gesteld of iedereen toegang heeft tot de portal. Alle OPR leden gaan dit controleren. De
voorzitter controleert of er nog oude OPR leden zijn die toegang hebben.
Actie- en besluitenlijst
Dit punt wordt niet behandeld.
3. Mededelingen en ingekomen post
De OPR leden hebben een uitnodiging ontvangen voor de beleidsrijke avond van de GMR-en van Xpect
Primair, Tangent en Opmaat op woensdag 13 maart.
4. Planning van verkiezingen OPR
Twee OPR leden hebben overleg gehad over de verkiezingen en een planning gemaakt. Na overleg wordt de
volgende planning vastgesteld:
- Tot 18-02-2019 heeft de OPR tijd om de verkiezingen te organiseren; brieven opstellen op basis van
bestaande brieven, promotiemateriaal maken en mailadressen van MR-en verzamelen. De poster en het
filmpje kunnen op LinkedIn en Facebook van Plein 013 worden geplaatst.
- Tussen 18-02-2019 en 04-03-2019 kunnen de MR-en de brieven verspreiden onder personeel en ouders.
- Van 04-03-2019 tot 08-04-2098 kunnen de kandidaten zich aanmelden en hun motivatie doorsturen.
- Voor 22-04-2019 wordt er een overzicht gemaakt van de kandidaten en worden de kieslijsten gemaild.
- Van 22-04-2019 tot 10-06-2019 kunnen de MR-en stemmen.
- Van 10-06-2019 tot 17-06-2019 worden de stemmen geteld en de uitslag vastgesteld.
- Van 17-06-2019 tot 01-07-2019 wordt de uitslag bekend gemaakt.
Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat het voor personeelslasten in verband met de normjaartaak lastig kan zijn
als de uitslag zo laat in het schooljaar pas bekend is. Om deze reden wordt in de informatiebrief aangegeven
dat personeelsleden die zich verkiesbaar stellen bij hun directeur al kunnen aangeven dat er mogelijk 60 uur
bijkomt voor deelname aan de OPR.
Zoals ook eerder het geval was zal het lastig zijn om alle MR-en te bereiken. Besloten wordt om de
mailadressen van de voorzitters van de MR-en op te vragen bij de bestuursbureaus.
Er wordt een commissie opgesteld van drie OPR-leden die de verkiezingen gaan verzorgen.
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De twee OPR leden die overleg hebben gehad over de verkiezingen hebben ook naar de zittingstermijnen
gekeken. Omdat het ondersteuningsplan opschuift blijven ook in de verschillende scenario’s dezelfde
problemen spelen. Daarom zullen de huidige termijnen behouden blijven.
5. Stemming door OPR over gewijzigd huishoudelijk reglement
In het huishoudelijk reglement zijn met name tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Alleen artikel 7.4 is inhoudelijk
gewijzigd. De OPR mag het huishoudelijk reglement zo vaak wijzigen als gewenst. De voorgestelde wijzigingen
van het OPR reglement zijn naar Theo van Rijzewijk gestuurd.
Het aangepaste huishoudelijke reglement wordt in stemming gebracht. Alle leden stemmen unaniem in met de
voorgestelde wijzigingen. Hiermee is het stuk aangenomen.
6. Nieuw ondersteuningsplan
Tot op heden is er geen nieuwe informatie over het nieuwe ondersteuningsplan. De voorzitter vraagt aan de
OPR leden wat zij vinden van hoe het nu gaat. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat het wellicht beter is het
plan uit te stellen naar begin volgend schooljaar. Het bestuur heeft dan nog een paar maanden tijd om te
schrijven en de OPR kan het plan dan in mei en juni lezen en goedkeuren. Een ander OPR lid geeft aan dat het
bestuur de tijd neemt die nodig is. Het samenwerkingsverband is op het plan aan het wachten, ook in verband
met voortgang van bepaalde voorzieningen. Daarbij komt dat het sowieso een groeidocument is.
Besloten wordt om een reëel tijdspad op te vragen bij de bestuurlijke expertisegroep, zodat de OPR op basis
daarvan vergaderingen kan vaststellen. De vergadering van 4 februari blijft vooralsnog staan, maar gaat alleen
door als er eind deze week bekend is dat er nieuwe informatie is.
7. Rondvraag
De OPR leden vragen of de stukken voor de volgende vergadering voortaan wat eerder verzonden kunnen
worden.
Vijf OPR-leden hebben hun kerstpakket nog niet opgehaald. De notulist zal deze aanstaande donderdag
ophalen.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.
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