Verslag online vergadering OPR
op 16 november 2020
____________________________________________________________________________
Aanwezig
OPR-leden
Ester Scheepens (vz), Heleen van der Vlugt, Aron Keller, Neeltje Olieslagers, Marc Verheijen,
Ronald Heidanus, Sylvia Metsaars, Tessa Otten
Afwezig
Hans Toemen (met bericht), Lieke Hendriks, Hilde Gerards
verslaglegging
Inge Brokken-Janssen
____________________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststelling notulen vergadering 28 september 2020
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen post / nieuwsbrief Plein 013
Vorige week is de nieuwsbrief ontvangen van Plein 013. Deze is met name bedoeld om
informatie te verstrekken over de ontwikkelingen. Opgemerkt wordt dat het goed is om te lezen
dat er bij bestuur, Inspectie en OPR overeenstemming is over de geformuleerde ambities en de
concretisering daarvan.
Geïnformeerd wordt naar de frequentie van de nieuwsbrieven.
Waarschijnlijk is dit om de twee maanden aangezien de volgende nieuwsbrief in de
Kerstvakantie verschijnt.
Vervolgens wordt gesproken over de studiedag van 28 oktober. Eén lid was in de ochtend
aanwezig en een klein stukje van de middag. De ervaring was positief.
Opgemerkt wordt dat het schokkend is om te ervaren dat scholen blijkbaar herinnerd moeten
worden aan het inleveren van de schoolondersteuningsprofielen. Het is niet duidelijk hoeveel
scholen deze nog niet hebben ingeleverd. De deadline is inmiddels verstreken. De OPR is van
mening dat een dergelijke reminder niet thuishoort in een nieuwsbrief maar rechtstreeks bij de
bestuurders.
Tot slot wordt geconstateerd dat er prijs wordt gesteld op input voor de nieuwsbrief. De OPR zal
info@plein013.nl meenemen in de e-mail aan de OR over de aankondiging van de verkiezingen.
4. OPR verkiezingen / status update
Gevraagd wordt om een korte update van de huidige status.
De twee leden van de OPR die zich met de OPR-verkiezingen bezighouden hebben een planning
gemaakt en zullen voor de verkiezingen het e-mailadres van plein 013 gebruiken. Deelmapjes
zijn al aangemaakt.
In de komende weken zullen de MR-en een aankondiging ontvangen van de verkiezingen, een
schets van het verloop en van de vacatures. Na de Kerstvakantie volgt de mededeling dat
kandidaten zich kunnen aanmelden t/m 28 februari 2021. Vervolgens kan er in maart
daadwerkelijk gestemd worden en zal in week 12 - de week van 12 april 2021 - de uitslag
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bekend gemaakt worden. Degenen die gekozen zijn kunnen vervolgens nog een paar keer de
OPR-vergadering bijwonen vóór de zomervakantie.
Opgemerkt wordt dat zowel zittende als nieuwe mensen zich aan moeten melden als kandidaat.
Neeltje zal nog nadenken over een mogelijke verlenging.
5. Eerste feedback JB van bestuursvergadering 13 november 2020
JB heeft een uitgebreide terugkoppeling gestuurd over de bestuursvergadering van
13 november jl. De OPR is blij verrast dat er zo uitgebreid wordt teruggekoppeld. Iedereen
wordt gevraagd om kennis te nemen van de (pas) ontvangen feedback. In de volgende
vergadering kan dan dieper worden ingegaan op de inhoud en kan een reactie van de OPR
volgen. Zowel de terugkoppeling als de aangeleverde planning is op hoofdlijnen, er is nog geen
concrete tijdsplanning aangeleverd. Afgesproken wordt om JB in een volgende OPR-vergadering
uit te nodigen zodat er meer informatie kan worden verstrekt en uitgewisseld. Niet in december
maar in januari 2021 zodat zaken wat beter uitgewerkt zijn. Tevens zal gevraagd worden naar
een tijdplanning 2021.
Vanuit de OPR wordt vervolgens opgemerkt dat de OPR vorige keer is betrokken bij het
opstellen van het nieuwe plan. Wat wil de OPR: het plan mee creëeren of controleren?
Geantwoord wordt dat het niet aan de OPR is om de richting te bepalen maar om het plan te
beoordelen. Dat kan alleen maar objectief als de OPR er niet bij betrokken is. Het is echter wel
goed om te monitoren welke lijnen er uitgezet worden. Aan de directeur zal dit geantwoord
worden.
6. OP 2020-2023 / Herstelopdracht Inspectie
De herstelopdracht van de Inspectie zal onderdeel vormen van het nieuwe Ondersteuningsplan.
De jaarplannen die bij het Ondersteuningsplan waren gevoegd waren heel concreet, maar
blijkbaar wil de Inspectie dat ook het Ondersteuningsplan veel concreter wordt. Daardoor
verandert de functie van de jaarplannen.
Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat in de herstelopdracht specifiek het governance- en
solidariteitsprincipe werd genoemd. Wat er nu onder governance staat klopte niet. Landelijk
komt er een vereveningsopdracht (brief van minister Slob); ook op financieel gebied moet er
nog veel gebeuren. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende organisaties/scholen. Dat
moet specifiek benoemd worden.
Afgesproken wordt dat eerst het overleg met JB zal worden afgewacht voordat er gekeken
wordt naar het Ondersteuningsplan. Voorgesteld wordt om de volgende vergadering van de OPR
(met JB) te plannen op 18 januari 2021. Te zijner tijd zal bekeken worden of dit online of fysiek
zal zijn.
Vervolgens wordt geïnformeerd of er al een jaarplan 2021 is waar de OPR een mening over
moet vormen. Dat is er nog niet, eerst moet er een goed Ondersteuningsplan zijn waar het
jaarplan aan gehangen kan worden. Daarvoor vindt eerst nog een opiniërende bespreking
plaats met input voor het jaarplan.
Concreet: eerst zal de volgende OPR-vergadering in januari 2021 worden afgewacht, dan zal
het Ondersteuningsplan gereed moeten zijn en vervolgens de jaarplannen. Het is nog maar de
vraag of dit allemaal nog in dit schooljaar kan worden gerealiseerd.
7. Rondvraag en sluiting
 Een OPR-lid brengt naar voren dat zij gesproken heeft met de schooldirecteur die zich
ernstig zorgen maakt over de ondersteuningsgelden. Er is flink geïnvesteerd en zaken
lopen nu goed, maar de angst leeft dat de school straks daarop wordt afgerekend en
moet gaan inleveren. Door de schooldirecteur is aangegeven dat het beter zou zijn als
scholen bij elkaar in de keuken gaan kijken.
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Een ander lid geeft aan dat het de bedoeling is dat de schoolondersteuningsprofielen
daarin inzicht geven. Dat maakt het mogelijk om van elkaar en van een 'good practice'
te leren. Tilburg is super gesegregreerd. Het heeft met meerdere zaken te maken of een
school goed is of niet. Het is onbekend hoe het gaat met de financiële middelen. Wel is
bekend dat de stichting beschikt over een weerstandsvermogen maar op de omvang
daarvan is geen zicht. Blijkbaar is iedereen voorstander van solidariteit totdat er zelf
moet worden ingeleverd.
Geïnformeerd wordt of de gemeente daarin een rol speelt. In Udenhout is het zo dat de
gemeente heeft aangegeven welk soort onderwijs de gemeente daar wil hebben.
Geantwoord wordt dat het netwerk dekkend moet zijn want het kan niet zo zijn dat
mensen niet zelf voor een bepaalde vorm van onderwijs kunnen kiezen. De gemeente
dient zich daarop te richten.
De penningmeester verzoekt iedereen om zijn/haar uren te declareren over 2020. Ook
voor een korte vergadering kan het volledige bedrag worden gedeclareerd. Wel dient
bewaakt te worden dat het bedrag de jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van € 1700 niet
overstijgt. Bij voorkeur declareert iedereen per kwartaal, maar iedereen is daar vrij in.

De voorzitter wenst iedereen alvast fijne feestdagen toe.
De vergadering wordt gesloten.

Tilburg, 16 november 2020
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