
Notulen OPR 16 september 

 

 

Aanwezig: alle leden 

 

Alle leden stellen zich voor.  

 

Afgelopen schooljaar vooral bezig geweest met nieuwe ondersteuningsplan.  

Er zijn werkgroepen geweest en aan de hand daarvan is een nieuw plan geschreven. Dit 

is echter door het bestuur afgewezen.  

Het ondersteuningsplan dat tot 2018 geldig was is nu twee keer met een jaar verlengd. 

Volgend schooljaar moet er een nieuw plan liggen omdat de maximale termijn van 4 jaar 

dan is verstreken.  

De OPR heeft steeds meer details uitgezocht en meer taken op zich genomen. Het is de 

rol van de OPR om kritisch te reageren op geschreven stukken en hierop gevraagd en 

ongevraagd advies te geven. Door het vele werk dat het met zich meebracht was de 

vergaderfrequentie afgelopen jaar aanzienlijk hoger.  

Het jaarplan 19/20 is nog niet voltooid. Het huidige jaarplan is op één onderdeel 

afgewezen door de OPR.  

11 september is er een bestuursvergadering geweest. Het commentaar op het afgewezen 

onderdeel is gehonoreerd. Daarop hebben wij vandaag het aangepaste document 

doorgestuurd gekregen. Er zijn echter ook nog andere aanpassingen gedaan en de tijd 

was voor ons nu te kort om dit nog kritisch door te lezen voor vanavond.   

 

Verwachtingen nieuwe OPR leden 

De nieuwe OPR leden zullen documenten ontvangen. Alles waar de OPR vorig jaar al 

goedkeuring voor heeft gegeven hoeft niet opnieuw kritisch besproken te worden. Er is 

geen onderverdeling in taken of onderwerpen. Als het gaandeweg toch zinvol blijkt om 

werkgroepen te vormen kunnen we dat nogmaals bespreken.  

 

Nieuwe vicevoorzitter en secretaris 

De termijnen van de vorige vicevoorzitter en secretaris was verlopen. Voorzitter (Ester) 

en penningmeester (Marc)  blijven gelijk.  

Iedereen kan hier over nadenken. Komen we volgende vergadering op terug. 

 

Vaststellen van vergaderkalender 

Er is in het verleden een jaarkalender met de vergaderingen geweest. Vorig jaar werd 

steeds een volgende vergadering gepland.  

21 oktober is volgende vergadering van 19.45 tot 21.45 uur, locatie Plein 013. Vanaf dan 

zal er doorgepland worden, iedere 6 weken.  

 

Definitieve rapport inspectie 

De inspectie is bij het samenwerkingsverband op bezoek geweest. Ze hebben ook met 

een afvaardiging van de OPR (Ester en Aline) gesproken. Uit het definitieve rapport 

komen verbeterpunten naar voren. Deze zijn in het jaarplan opgenomen. Dit definitieve 

rapport zal ter info aan ons worden doorgestuurd.  

 

Stand van zaken werven 12e OPR lid 

Brieven zijn door Marc verstuurd. Er is tot op heden 1 leerkracht die zich verkiesbaar 

heeft gesteld. Ze hebben nog tot 27 september de mogelijkheid hierop te reageren.  

 

Vaststellen prioriteiten komend schooljaar 

Bijvoorbeeld eerst jaarplan 19/20, dan het ondersteuningsplan 20/23 en dan jaarplan 

20/21. Wij mogen aangeven welke punten uit de plannen naar onze mening met prioriteit 

besproken moeten worden.  



Het is voor nu belangrijk om het jaarplan wat vandaag is ontvangen te controleren op de 

wijzigingen en nagaan of de bekostiging klopt. Ester en Sylvia zullen het tekstueel ook 

nakijken op wijzigingen.  

Vragen kunnen vooraf aan Ester verstuurd worden. Zij kan dan beoordelen of het vragen 

zijn die besproken moeten worden tijdens een volgende vergadering.  

 

Verzoek van bestuur 

Ester heeft met enige regelmaat contact met Ludy Meister van het bestuur. Het bestuur 

zou graag een informele bijeenkomst willen met de OPR of een afvaardiging daarvan om 

de communicatie en verwachtingen te bespreken. We bespreken later met Berry of die 

dit verzoek nog toe kan lichten.  

 

Aanvullend punt  

Rondom afgelopen verkiezingen is er een kritische reactie gekomen van MR Koolhoven. 

Vervolgens hebben zij met het bekend maken van de nieuwe leden weer een kritische 

mail ontvangen. Ze zijn uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Hier zijn ze niet 

op ingegaan. Nu zal er nogmaals een reactie uitgaan en zonodig gaan we met een 

afvaardiging van de OPR met deze MR in gesprek.  

 

  



Vervolg met Berry 

 

Voorstelrondje 

 

Gezamenlijk OPR emailadres 

Het is mogelijk om een gezamenlijk emailadres te hebben wat voor ons allemaal 

toegankelijk is. Voor nu worden bestanden in de bijlage mee gemaild. Marc zoekt uit of 

Sharepoint nog werkt en wanneer dit weer in werking wordt gesteld worden we hiervan 

op de hoogte gesteld. 

 

Notulist 

Binnen de bestuursvergadering sluit een secretaresse aan om te notuleren. Berry zal 

nagaan of zij ook bij ons aan kan sluiten. Als dat niet zo is moet er naar een andere 

oplossing gezocht worden. 

 

Verslag bestuursvergadering 11 september 2019 

Er zijn nog geen definitieve notulen. De conceptnotulen worden pas 30 oktober 

vastgesteld.  

Binnen hoofdstuk 1 tav het Loket is ons advies overgenomen. Solidariteit is uitgesproken, 

maar financieel gaat dit te snel. De criteria zullen per 1 november ingaan. Het plan is om 

dit intensief te monitoren. Ze willen voorkomen dat scholen hier financieel te veel onder 

gaan lijden. En ze willen voorkomen dat er niet wordt verwezen doordat er financiële 

kramp ontstaan. Er is becijferd wat de invoering hiervan wordt doorgevoerd. De 

verwachting is dat dit een kostenpost van €770.000 met zich meebrengt.  

Als het kind al langer dan een jaar op school is moet de school de TLV zelf bekostigen. 

We vragen ons dan af wat het oplevert om een TLV aan te vragen. Dit levert namelijk 

geen extra financiële middelen op. Dit levert alleen veel bureaucratische rompslomp op 

zonder dat dit iets brengt. Een TLV zou daarmee alleen financieel wat brengen bij een 

nieuwe leerling of bij een kleuter binnen de eerste twee jaar. Daarnaast kan een kind dat 

naar een andere school overstapt omdat het de zorg wel in het ondersteuningsplan heeft 

een TLV aanvragen op het moment dat het onderwijs toch niet passend blijkt te zijn voor 

dit kind.  

Er blijken helaas veel verschillen te zijn in de basisondersteuning per school.  

Hoofdstuk 2 Projecten zijn duidelijk. Er zijn wat aanvullingen op impulsklassen en 

denkplein.  Het streven is dat schoolbesturen dit uiteindelijk zelf gaan financieren. 

Momenteel is er nog wel een bijdrage vanuit Plein 013 beschikbaar.  

 

De laatste versie is niet beschikbaar met arceringen van de wijzigingen. Het streven van 

Berry is om deze versie voor de laatste keer langs de OPR te hebben.  

Berry verwacht dat er nog veel van de OPR gevraagd zal worden de komende tijd en 

verwacht dat wij niet voldoende hebben aan een vergaderfrequentie van 6 weken. 

 

De gesprekken met 5 verschillende buurten zal binnenkort van start gaan.  

 

Prioriteiten stellen 

We bespreken de prioriteiten zoals wij bovenstaand eerder deze avond hebben 

besproken. Het streven van Berry is om alles niet zo vaak langs de verschillende partijen 

te sturen. We benoemen nogmaals het streven van gefaseerd aanleveren en het niet 

meer achteraf wijzigen van teksten die eerder goedgekeurd zijn. Berry ondersteunt dit, 

maar geeft ook aan dat het niet helemaal te voorkomen is geweest dat het afgelopen 

jaar zo is gelopen. Nieuwe plannen zullen steeds een toevoeging en aanpassing zijn van 

het huidige plan. Berry geeft aan dat het bestuur ook een tijdspad heeft. Er zal per 1 

augustus 2021 een nieuwe directeur aangesteld worden voor “Eén tafel” door alle 

partijen aan tafel krijgt.  

Berry zal nagaan wat de planning voor dit jaar is ten aanzien van het aanleveren van de 

nieuwe plannen vanuit het bestuur. Dan kunnen wij onze planning hier ook op 

aanpassen. 



Berry geeft toelichting over zijn nieuwe taak als kwartiermaker.  

 

Berry vraagt naar de stand van zaken naar de huidige stand van zaken ten aanzien van 

werving van een nieuw lid. Momenteel is er een kandidaat die zich verkiesbaar heeft 

gesteld dus voor nu is er geen bijdrage vanuit de besturen nodig.  

 

Berry wordt gevraagd of verzoek van Ludy nog steeds dezelfde is en of het daadwerkelijk 

informeel is. Berry zal dit bij Ludy nagaan.  

 

Declaraties van de afscheidsborrel zullen naar Berry worden verstuurd. 

 

Berry vult nog aan dat hij nog niet duidelijk heeft wat het hele tijdspad van invloed heeft 

op zijn aanstelling die nog tot januari 2020 loopt. Berry heeft hier eind oktober een 

gesprek over. Zodra hier meer over bekend is zal het bestuur dit communiceren. Berry 

zal het verzoek aan Ludy doen om dit vooraf met de OPR te communiceren. Ludy is 

echter per januari ook geen bestuurder meer.  

 


