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Agenda
1)

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2)

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld

3)

Verslag 22 september 2016
N.a.v. het verslag geeft Mirjam aan dat zij zorgen heeft over de ombouw van de CvA.
Mirjam zal uit persoonlijke titel Roel Weener daarover mailen.

4)

Nieuws vanuit het bestuur
Koos heeft per mail contact gehad met Roel Weener om te vragen naar de laatste
ontwikkeling. De volgende punten werden aangedragen:
1) Vakbonden zijn akkoord met het Onderhandelaarsakkoord en zullen dat op 2 december
ondertekenen. Dat betekent dat we aan de inspanningsverplichting om personeel van
cluster 3 en 4 over te nemen (Tripartiete Akkoord) hebben voldaan!
2) De begroting is rond 8 december helemaal gereed en komt dan ook naar de OPR
3) We hebben 10 aanvragen binnengekregen in het kader van de ontschotting SO-SBO-BAO
en een kleine commissie heeft een eerste beoordeling uitgevoerd en de resultaten
daarvan worden voorgelegd aan de Integrale werkgroep op 13 januari voor een finaal
oordeel en toekenning van maximaal €10.000 per aanvraag.
4) Eind januari zal Roel de eerste resultaten van de verbinding MONITORJAARPLANNING/WERKAGENDA-ONDERSTEUNINGSPLAN met de OPR bespreken.

5)

Voortgang Passend Onderwijs
De input moet komen vanuit de achterban. Wilma heeft een handreiking geprint van het
steunpunt over achterbancommunicatie OPR. De vraag is hoe kunnen we die achterban
bereiken? Misschien meeliften op festivals? Of een avond beleggen voor MR-en en GMR-en?
Het doel moet zijn dat er input komt. Besloten wordt dat Wilma gaat informeren bij
Friesland over hoe de laatste bijeenkomst heeft uitgepakt.
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6)

Verkiezingen
Er zijn een aantal voordrachten binnengekomen en aangekondigd. Tot nu toe verwachten
we een 3-tal voordrachten. Koos, Jillie en Carrie gaan om tafel om te kijken hoe dit te
behandelen. Als het kan hoeven we niet voor verkiezingen te gaan maar kunnen we
overgaan tot benoemen. De aanwezigen zijn het hiermee eens. Dit onderwerp wordt
vervolgd.

7)

Basis en extra ondersteuning
Voor dit onderwerp wordt de integrale werkgroep uitgenodigd voor de volgende vergadering
in januari 2017. Carrie zal zorgen voor de uitnodiging.
In de monitor staan een aantal aanbevelingen. Hoe gaat men daarmee om?
Als actiepunt wordt genoteerd dat iedereen de monitor goed gaat doorlezen en tot zich
neemt en de vragen die er zijn kunnen gemaild worden naar Carrie. Zij zorgt ervoor dat
deze bij Roel terecht komen zodat hij zich kan voorbereiden voor de vergadering van
januari 2017.

8)

Wat te vermelden vanuit de OPR -> stand van zaken.
De monitor wordt gezien als een wezenlijk evaluatiedocument wat we de volgende
vergadering inhoudelijk gaan bespreken met de integrale werkgroep en die leggen we naast
het ondersteuningsplan..
We discussiëren met elkaar over de achterban en stellen ons de vraag hoe we tot een
werkbare vorm komen tot het informeren van en input krijgen van de achterban. MR-en en
GMR-en die suggesties hebben worden van harte uitgenodigd om dit aan te geven bij Carrie
van Esch c.vanesch@noorderbasis.nl
Wellicht wordt er in maart 2017 een avond hierover georganiseerd door de OPR.

9)
10)

Binnengekomen stukken
Email over digitale landkaart, Email van Johan Boels, Email van OPR Friesland, Email over
voordrachten verkiezingen.

11)











15)

Werkagenda en planning
Koos, Jillie en Carrie hebben een overleg gepland voor 10 januari om te spreken over:
Verkiezingen
Jaarplan
Nieuwsbrief

Actielijst/ vervolgafspraken
Onderwerp “wat te vermelden vanuit de OPR” als vast punt agenderen -> Actie Carrie
Op de agenda de werkagenda en de planning agenderen.
Rooster van aftreden aanpassen -> Actie Carrie
Agenda maken wat het hele jaar door te bespreken, jaarplan maken op onderwerpen ->
Actie Jillie, Koos en Carrie maken hiervoor een voorstel
Onderwerp basis en extra ondersteuning agenderen -> Actie Carrie
Opzet schrijven over het thema basis en extra ondersteuning -> Actie Jillie (daarna
versturen van de nieuwsbrief)
Carrie nodigt integrale werkgroep uit voor overleg januari 2017
Carrie informeert bij Roel naar de inhoud van de functie van subregio coördinator.
Wilma gaat informeren bij de OPR Friesland wat hun bijeenkomst op 15 nov jl. heeft
opgebracht
Nieuwsbrief agenderen volgende overleg
Iedereen neemt de monitor goed door, met als aandachtspunt je specialisatie
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
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