Verslag vergadering OPR
op 13 januari 2020 bij Plein 013
____________________________________________________________________________
Aanwezig
OPR-leden
Aline van Stiphout, Aron Keller, Heleen van der Vlugt, Hilde Gerards, Lieke Hendriks, Hans
Toemen, Neeltje Olieslagers, Ester Scheepens (vz)
Afwezig
Sylvia Metsaars, Ronald Heidanus, Anine Goossens, Marc Verheijen (met bericht)
verslaglegging
Inge Brokken-Janssen (www.notulant.nl)
____________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De afmeldingen worden
doorgegeven.
2. Goedkeuren/vaststellen notulen OPR-vergadering van 21 oktober en
25 november 2019
Het aangepaste verslag van 21 oktober 2019 wordt definitief vastgesteld.
Verslag van 25 november 2019
Het verslag van 25 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van
 Blz. 2, punt 3e: Bij nader inzien vindt de OPR het vreemd dat zij niet door het bestuur maar
door Berry zelf is geïnformeerd over het feit dat Berry zijn functie als coördinator a.i. zal
voortzetten na 1 december 2019. Dit is toch een besluit van het bestuur? Hoe lang blijft
Berry nog? Is hij coördinator of coördinator a.i.? Hierover bestaat dus veel onduidelijkheid.
Wie is nu het aanspreekpunt voor de OPR? Wordt dat de nieuwe bestuursvoorzitter? De
contacten met Plein 013 verlopen nu via Berry of Ludy. De voorzitter zal genoemde vragen
voorleggen aan Berry, maar door alle deze onduidelijkheden voelt de OPR zich niet serieus
genomen door het bestuur. In dit kader verwijst Aron naar een artikel over de positie van
de OPR in Binnenlands Bestuur dat hij na de vorige vergadering heeft toegezonden.
 Blz. 6, alinea 1, laatste regels: Over enkele maanden zal er weer een gesprek plaatsvinden
met de Inspectie over de herstelopdrachten.
De voorzitter zal de notulen van de OPR-vergaderingen in september, oktober en november
doorsturen naar Berry met het verzoek om deze op de website te plaatsen.
3. Onafhankelijk voorzitter Plein 013/T-PrimaiR
Bericht is ontvangen dat er een onafhankelijk bestuursvoorzitter is aangesteld voor Plein 013/TPrimaiR: Sacha Ausems. De voorzitter zal haar uitnodigen in de volgende OPR-vergadering en
zal vooraf informeren naar haar taken en rol in relatie tot de OPR. Wordt zij gesprekspartner
voor de OPR? Gezien het embargo dat is opgelegd wordt iedereen gevraagd t/m woensdag a.s.
vertrouwelijk om te gaan met de mededeling omtrent de aanstelling van de nieuwe
bestuursvoorzitter. Pas dan wordt de benoeming breed bekend gemaakt.
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4. Doornemen mail van Berry Brand
De coördinator heeft een mail gestuurd naar de voorzitter van de OPR die de mail vervolgens
heeft doorgestuurd naar het algemene OPR-mailadres. Hierin wordt een update gegeven van
een aantal zaken.
'In de buurt gebeurt het'
De buurtgesprekken zijn gestart en leveren positieve reacties op. Twee OPR-leden waren
aanwezig bij het buurtgesprek in West, waarvan slechts één lid bekend is (Ronald). In totaal
zijn er 17 buurten die bezocht moeten worden. Een buurt bestaat uit minimaal drie scholen. De
voorzitter vraagt zich af of er een Plan van Aanpak moet komen dat wordt opgenomen in het
jaarplan of het Ondersteuningsplan.
Bestuursvergadering 5 februari 2020
Aan de OPR is gevraagd om input voor het jaarplan 2020-2021.
Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat het raar is dat de OPR hiervoor wordt gevraagd. Die input
is immers al gegeven in het kader van het Ondersteuningsplan. Bovendien dient de OPR te
reageren op stukken die worden aangeleverd. Wellicht is deze input gevraagd in het kader van
de herstelopdrachten. Aangegeven zou kunnen worden dat de OPR het Loket heel belangrijk
vindt, maar eigenlijk hoort dit thuis bij de mensen van Kwaliteitszorg. Zaken dienen gescheiden
te blijven: Plein 013 levert aan en de OPR reageert daarop.
Afgesproken wordt dat de voorzitter bovenstaande zal terugkoppelen naar de coördinator en
daarbij zal navragen waar de vraag om input vandaan komt.
Wat betreft de vraag om input ten behoeve van de bestuursvergadering op 5 februari a.s.:
geïnformeerd zal worden wie de contactpersoon is voor de OPR. Tevens zal gevraagd worden of
de OPR de tussenrapportage van de herstelopdrachten kan ontvangen.
Tot slot zal de voorzitter de coördinator verzoeken om voortaan het algemene e-mailadres van
de OPR te gebruiken.
Informeel samenzijn met bestuur
Er zou een e-mail (Datumprikker) gestuurd zijn naar het algemeen OPR-mailadres, maar die
mail is niet ontvangen. Er komt een nieuw datumvoorstel.
5. Aanvang maken met doornemen Ondersteuningsplan 2019-2023
De coördinator heeft aangegeven dat het Ondersteuningsplan naar aanleiding van de heisessie
wellicht nog aangepast moet worden. De voorzitter heeft geantwoord dat dit niet meer kan. De
OPR heeft opmerkingen geplaatst op de definitieve versie, maar die opmerkingen zijn niet
verwerkt in de tekst. Vervolgens wordt de vraag gesteld of de opmerkingen en vragen naar
aanleiding van het jaarplan 2019-2020 hierin verwerkt zijn. Aan Sylvia zal deze vraag worden
doorgezet met het verzoek om dit te onderzoeken.
Vervolgens wordt er gesproken over het begrip 'passend onderwijs'. Wat houdt 'passend
onderwijs' precies in? Want er wordt met name ingezet op regulier onderwijs. Er is een grote
stijging geconstateerd van verwijzingen naar SO en SBO. Momenteel wordt onderzoek gedaan
naar de oorzaak daarvan.
Aron stelt dat op pagina 5 een tegenstrijdigheid staat. In de laatste alinea staat eerst dat er
wordt gestreefd naar passend onderwijs op elke school, enkele regels verder wordt er
gesproken over onderwijsvoorzieningen in een netwerk op buurtniveau. Dat laatste is het meest
praktisch en realistisch: gedacht moet worden in netwerken, zowel voor het reguliere onderwijs
als voor het speciaal onderwijs.
Op pagina 6 wordt gesteld dat de leerkracht verantwoordelijkheid draagt en regie voert voor het
primaire proces in de klas. Dit is niet juist en niet mogelijk. De leerkracht signaleert en geeft
signalen door aan de IB-er. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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Wat wordt er bedoeld met 'educatief partnerschap'? Is dat voor iedere school apart of Plein
013-breed? Deze vraag is al eerder gesteld en zou in het jaarplan terugkomen.
Op pagina 17 wordt gesproken over het Thuiszitterspact waarbij een kind maximaal drie
maanden thuis zit. Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit maximaal drie maanden is? Is er een
analyse gemaakt van de oorzaken waarom een kind thuis zit? Concreet: er moet gezorgd
worden voor een compleet netwerk van passend onderwijs.
De OPR besluit om alle punten die al eerder zijn aangegeven nog eens door te nemen. Sommige
zaken zijn immers al opgelost in het jaarplan. Anderzijds dienen de opmerkingen bij het
jaarplan verwerkt te worden in het OPR. Daarnaast dienen zaken meer geconcretiseerd te
worden en moet worden toegelicht op basis waarvan bepaalde conclusies zijn getrokken.
Klopt het dat er zoveel kinderen geplaatst worden bij specialistisch onderwijs? Zo ja, wat is de
oorzaak daarvan? Wellicht kunnen veel kinderen met extra middelen op het regulier onderwijs
gehouden worden.
Afgesproken wordt dat Lieke de laatste versie van het Ondersteuningsplan met de antwoorden
van het bestuur op de opmerkingen van de OPR aan iedereen zal rondmailen. Iedereen zal
daarop reageren richting voorzitter die alle reacties zal bundelen. De inventarisatie zal dan in de
volgende OPR-vergadering besproken worden. Zolang het Ondersteuningsplan nog niet is
goedgekeurd kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. In ieder geval zal bij Berry worden
gemeld dat de opmerkingen bij het jaarplan 2020 niet in het Ondersteuningsplan zijn verwerkt.
Vervolgens wordt een voorbeeld gegeven van een aanvraag voor SO hoog die is afgewezen
terwijl alle criteria waren overgenomen en daaraan werd voldaan. Desondanks werd de
aanvraag afgewezen.
6. Rondvraag en sluiting
 Aline meldt dat zij met ingang van 1 februari a.s. niet meer bij De Kleine Akkers werkt. Zij
heeft een uitbreiding van uren gekregen bij het RTC Midden-Brabant. Aangezien zij dan
geen leerkracht meer is in het regulier onderwijs vraagt zij zich af of zij nog wel in de OPR
kan participeren. Eigenlijk zou zij graag dit schooljaar mee af willen maken.
Afgesproken wordt dat de statuten hierop nagelezen zullen worden.
De penningmeester zou een overzicht hebben van de deelnemers OPR. Aan de hand hiervan
is het verstandig om na te gaan voor wie eventueel de termijn afloopt en wie er in het
komend schooljaar nog als leerkracht/ouder in de OPR terugkomt.
Hierop aansluitend meldt Hans dat hij met ingang van 1 januari 2021 met pensioen gaat.
 Vanuit de OPR wordt gemeld dat het voorkomt dat er vanuit de directie/leerkrachten aan
OPR-ouderleden (vanuit interesse) wordt gevraagd waar de OPR zich mee bezighoudt. Als
tip wordt gegeven om door te verwijzen naar Tangent of naar de notulen die op de website
zullen worden geplaatst. Eigenlijk zou ook de agenda op de website gepubliceerd moeten
worden. Vanuit basisschool Koolhoven is hierom gevraagd.
 In de vorige vergadering is met de coördinator gesproken over de jaarplanning en het
jaarplan 2020-2021 dat in juni wordt vastgesteld. Door de OPR is toen aangegeven dat de
raad het jaarplan eerder wil hebben. Is daar antwoord op gekomen? Daarover dienen
immers heldere afspraken over gemaakt te worden waaraan partijen zich moeten houden.
 De coördinator heeft gemeld dat er geanalyseerd gaat worden waarom de verwijzingen naar
SO en SBO zo fors zijn gestegen. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat het zinvol is om
daarnaast te onderzoeken wat er nodig is in het regulier onderwijs om de verwijzingen
zoveel mogelijk te voorkomen.
Met dank voor ieders inbreng wordt de vergadering gesloten om 21.25 uur.
Tilburg, 13 januari 2020
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