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1) Opening
De voorzitter (Jillie Doorten i.v.m. afwezigheid Koos Nauta) opent de vergadering om 20.00
uur.
2) Vaststelling agenda
Agendapunten 4 & 5 worden gebundeld.
3) Verslag 1 juni 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4) Nieuws vanuit het bestuur en voortgang Passend Onderwijs
Roel laat weten dat de concept begroting in december 2017 klaar zal zijn i.p.v. januari
2018. Deze wordt in januari voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en ook aan de OPR.
Het solidariteitsfonds zal omgebouwd worden naar een centraal arrangementen budget,
waarbinnen niet alleen leerlingen met een complexe ondersteuningshoefte kunnen worden
ondersteund, maar ook projecten zoals bijvoorbeeld de maatwerktrajecten voor (dreigende)
thuiszitters.
De aanvragen moeten nu komen vanuit de schoolbesturen en er moet aangetoond worden
welke eigen passend onderwijs middelen er gebruikt zijn om de betreffende leerling te
ondersteunen. Ook moet er aangetoond worden wat de effecten waren van de ingezette
middelen.

Volgend jaar komt er een arrangementen budget van €700.000,-.
Men gaat de komende 2 maanden bezig met de besteding en bestemming van dit budget.

Er komt een duurzaam beleid voor de komende 3 a 4 jaar m.b.t. het arrangementen budget.

Er komt een presentatie over ernstige enkelvoudige dyslexie.
Dat gaat om kinderen die buiten de school om een dyslexieverklaring hebben.
Aparte ondersteuning gaat buiten de school om, maar wel in afstemming met de school en
de ouders

Ombouw CvA: vanaf 1 januari 2018 gaat men uit van omgekeerde bewijslast.
Er is nu al een pilot gaande onder 3 schoolbesturen en dat gaat nu voor alle besturen
gelden.
Op 1 augustus 2018 zal afscheid genomen worden van de huidige CvA.
Van de deskundigheid zal geen afscheid genomen worden. Deze zal anders ingezet worden
en dat maakt dat de huidige CVA medewerkers in een andere functie moeten worden
geplaatst. Dit gebeurt vanuit het perspectief van goed werkgeverschap, waarin de CVA
leden zelf ok een verantwoordelijkheid hebben.
De voorzitter en de secretaris moeten vanaf nu actief op zoek naar ander werk.

Er wordt de vraag gesteld hoe de besturen in de gaten worden gehouden die onvoldoende
TLV aanvragen indienen. Dat is een opdracht voor Roel en hij zal - waar nodig - bestuurlijke
gesprekken voeren hierover.
Er wordt op landelijk niveau extra geld gereserveerd voor hoogbegaafdheid.
De vraag wordt gesteld of er voldoende dekking is. Alle kinderen die recht hebben op een
passende plek moeten ze krijgen. Dus ook de hoogbegaafde leerlingen met bijvoorbeeld
gedragsproblemen. Het SWV is druk bezig om dat dekkende plaatje compleet te maken.

De monitor is nu verstuurd naar de besturen en het SWV is in afwachting van de reacties op
de uitkomsten. Er komt weer een rapportage uit.

De verscheidenheidsindex kan door de besturen verder worden ingezet en wordt ook
aangepast voor het SO en SBO. Van de 32 besturen werken hier al 16 mee. Je kunt redelijk
objectief zien wat voor school je bent o.b.v. de leerlingenpopulatie.

De festivals zullen op een andere manier worden ingericht.

Op de volgende vergadering waarbij Roel aanwezig is zal de jaarplanning/ werkagenda op
de agenda komen te staan. Deze wordt helemaal aangepast. Bijvoorbeeld de evaluatie zal
er nu ook in staan.
Er gaat nu een lijst rond binnen de Integrale Werkgroep om in te tekenen voor een thema en
daarmee wordt aan de slag gegaan in werkbijeenkomsten.

Als deze lijst klaar is en de groepen zijn ingevuld dan gaat deze ook naar de OPR, mensen
vanuit de OPR en/of mensen uit de onderwijsorganisaties van de OPR leden, kunnen zich
bij Roel melden om eventueel bij de werkgroepen aan te sluiten.
De OPR heeft wel degelijk iets te zeggen over de arrangementen. We mogen/ moeten als
OPR daar vragen over stellen. Zeker ook omdat de arrangementen onderdeel uitmaken van
het OP.

Er wordt nog een vraag gesteld over het doel van de ontschotting; dit is gedaan om niet
meer zo in hokjes te denken maar juist out of the box en leerlingen dus labelloos passend
onderwijs te kunnen bieden

5) Evaluatie bijeenkomst september 2017
Een volgende bijeenkomst zal meer op basis van prikkelende thema’s voor ouders moeten
zijn. We zullen contact opnemen met de OPR Friesland om te leren van elkaar. Roel
stimuleert dit.

De communicatie zal de volgende keer ook duidelijker moeten. Ook social media zal meer
moeten worden ingezet.
Op de volgende agenda zal een nieuw te organiseren bijeenkomst op de agenda worden
vermeld. Voorstel is om dit in februari/ maart 2018 te organiseren.

Carrie zal op de website een kort stukje vermelden over de bijeenkomst en daarbij
aangeven dat het voor herhaling vatbaar is.

Op 14 november zal er een bijeenkomst zijn van de OPR Friesland. Carrie stuurt de
uitnodiging door.

6) Verkiezingen
Het termijn van een aantal OPR leden gaat verlopen en er zullen nieuwe verkiezingen
moeten worden uitgezet.
Betreft de volgende OPR leden:
- Jillie Doorten
- Mirjam Oosterman
- Koos Nauta
- Freerk Zuidhof
- Patricia Oosterhof
De verkiezing zal uitgezet moeten worden in de regio Groningen stad/ Haren en West.
Betreft ouders en personeel.
Carrie zal een afspraak plannen met Freerk en Koos om dit voor te bereiden.
Op de volgende vergadering zal gesproken worden over een cursus voor OPR-leden.
7) Wat te vermelden vanuit de OPR -> stand van zaken
Op de site zal een stukje vermeld worden over de verkiezingen en een stukje over de
bijeenkomst van afgelopen september.

8) Actielijst/ vervolgafspraken
- Rooster van aftreden aanpassen -> Actie Carrie
- Opzet schrijven over het thema basis en extra ondersteuning -> actie Jillie (daarna
versturen van nieuwsbrief)
- Agenderen jaarplanning en werkagenda voor eerstvolgende donderdag vergadering ->
actie Carrie
- Vast agenderen: jaarplanning en werkagenda -> actie Carrie
- Agenderen nieuwe bijeenkomst OPR februari/ maart 2018 -> actie Carrie
- Stukje over terugkijken bijeenkomst van afgelopen OPR bijeenkomst op de site van
passend onderwijs -> actie Carrie
- Uitnodiging bijeenkomst OPR Friesland doorsturen aan OPR leden -> actie Carrie
- Agenderen cursus OPR leden -> actie Carrie
- Afspraak maken voorbereiding verkiezingen (Freerk, Koos en Carrie) -> actie Carrie
9) Binnengekomen stukken
Uitnodiging bijeenkomst OPR Friesland 14 november 2017
10) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

