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1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
2) Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3) Verslag 28 november 2017
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
4) Nieuws vanuit het bestuur
Roel laat weten dat er op 11 januari een DB heeft plaatsgevonden. Op deze vergadering is
o.a. gesproken over het feit dat er een overleg over governance komt over de taken en
rollen van het DB en het AB.
Er is besloten dat per 01-08-2017, dus met terugwerkende kracht, de groeibekostiging voor
het SBO en SO gelijk wordt getrokken.
5) Begroting 2018
Er zijn niet echt opvallende zaken te noemen, er is een keurige inhaalslag gemaakt. Er is
een positief eigen vermogen. Scholen kunnen groepsarrangementen aanvragen, hiervoor is
een Centraal arrangementenbudget van 900.000,-. Alle aangesloten besturen hebben
hiermee ingestemd. Vrijdag 19 januari staat er een overleg gepland met de Integrale
werkgroep om te bespreken hoe het arrangementenfonds wordt ingericht. Minder gericht op
de individuele leerling, maar meer op groepsniveau.
6) Ondersteuningsplan volgende periode
Er moet weer een nieuw ondersteuningsplan komen voor de periode augustus 2018 –
augustus 2022. Er is een voorstel gedaan om via de Integrale Werkgroep een dag te beleggen
om dit te bespreken. Verder zal het ondersteuningsplan van onderop moeten worden
gevuld. De wens is om dit plan terug te brengen naar 20 A4tjes met doelen en afspraken.
Als het klaar is zal er een publieksversie van gemaakt worden. Het doel is om er een
praktisch en pragmatisch ondersteuningsplan van te maken. Het plan dient voor 1 juli 2018

bij de inspectie te liggen. Voor die tijd zal de OPR toestemming moeten geven. Roel geeft
aan dat het fijn is wanneer er 2 of 3 OPR leden aansluiten bij eerder genoemde te beleggen
dag, met ook als doel om mee genomen te worden in het proces.
7) Vervolg opdracht voor de Integrale Werkgroep en inzet vanuit de OPR
De OPR zal hierin in de proces gang worden meegenomen. Volgende week zal de werkgroep
weer aan de slag gaan. Verschillende thema’s worden in kleinere groepjes uitgewerkt.
Wilma Heetland zit er deels vanuit de OPR en deels vanuit de school in Winschoten bij om
haar inbreng te geven. De OPR zal de uitkomst krijgen van dit overleg zodat de OPR hierin
mee kan om te weten waar de werkgroep mee bezig is.
8) Stand van zaken Monitor
Alle monitors zijn inmiddels binnen. Annie Kats gaat vanaf deze week aan de slag met de
conceptrapportage.
9) Stand van zaken “Ombouw CVA”
Dit traject vereist veel zorgvuldigheid. Er is onderschat hoe de betrokken mensen zouden
reageren. Alle CVA mensen zijn erin meegenomen dat er een ombouw komt. Maar nu het
echt definitief wordt is het voor de betrokkenen toch slikken. De mensen worden op het
spoor gezet van vacatures en er is coaching en outplacement aangeboden. Per 01-08-2018 is
het einde voor de CVA. Nu is het aan hen om de verantwoordelijkheid te nemen.
Per 1 februari 2018 moet er worden begonnen om echt vertrouwen te stellen in het
schoolbestuur en dat een TLV wordt beschouwd als een hamerstuk. Hogere
bekostigingsvragen worden voorgelegd aan een soort van hele smalle CVA. Ook bij eventuele
twijfel wil men beschikken over deskundigheid die direct inzetbaar is. Hiervoor is 0,4 fte
beschikbaar gesteld voor de 3 samenwerkingsverbanden. Voor de scholen wordt het
praktischer en pragmatischer.
De handleiding is onderweg
De CVA zelf blijft tot 1 augustus 2018 bestaan. Er zullen TLV’s worden afgegeven voor einde
schoolloopbaan en niet meer voor een jaar. Het punt bij Passend Onderwijs is werken vanuit
vertrouwen en niet vanuit wantrouwen.
10) Stand van zaken Centraal Arrangementenbudget
Zie hiervoor punt 5.
11) Presentatie van Harry Nijkamp
Werd gezien als een interessante ervaring met interessante discussies. Met vragen over
wanneer je een OPP moet maken en wanneer moet je registreren in BRON. Binnenkort volgt
er een nieuwsbrief vanuit Annie Kats met alle jurisprudentie. Het OPP is echt cruciaal,
zonder ontwikkelingsperspectief wordt er geen TLV afgegeven.
Roel zal voortaan de nieuwsbrieven via Carrie verspreiden binnen de OPR. Ook voorgaande
nieuwsbrieven zullen volgen.
12) Jaarplanning/ werkagenda
Er is een kolom “evaluatie” toegevoegd. De bijlage die bij hierbij hoort volgt nog via Roel.
Samen met de monitor zal dit voeding zijn voor het jaarplan.
13) Verkiezingen
Tot nu toe 1 concrete voordracht ontvangen, een tweede is volgens Koos Nauta onderweg.
Wanneer er weer vacatures worden gesteld za de tekst in de brief aangepast worden met de
opmerking dat je niet lid van de MR of GMR van je school(bestuur) hoeft te zijn. In maart en
juni 2018 zullen er nogmaals verkiezingen worden gehouden. De voorgedragen mensen
zullen door Carrie worden uitgenodigd voor de eerstvolgende OPR vergadering.
14) OPR bijeenkomst mei/ juni 2018
I.v.m. tijdgebrek geven de aanwezige OPR leden aan het niet zien zitten om een
bijeenkomst te organiseren.

In de monitor stond een verplichte vraag over de invulling van de festivals. Carrie gaat bij
Roel aangeven dat de OPR wel een zichtbare rol wil spelen in de festivals met als doel om
de leerkrachten en de ouders te bereiken middels een interactief deel. Dit kan bijvoorbeeld
middels een case zijn. Ook zal Roel de vraag worden gesteld of er meer aandacht kan
komen voor de uitnodiging van de festivals aan ouders. Nu is dit vooral gericht op
onderwijsmensen, misschien voor beide doelgroepen festivals organiseren?
15) Wat te vermelden vanuit de OPR
Geen nieuws
16) Binnengekomen stukken
Geen
17) Actielijst/ vervolgafspraken
- Carrie stuurt mail over info websitebezoek door aan Roel met de vraag of daar wat aan
gedaan kan worden.
- Carrie vult het rooster van aftreden aan met ontbrekende info en stuurt deze rond.
- Agenderen cursus OPR volgende dinsdag vergadering.
- Carrie geeft aan Roel door welke OPR leden mee gaan denken met de IW m.b.t. het OP.
- Carrie mailt Roel de functiebeschrijving van secretaris OPR door.
- Carrie nodigt voorgedragen OPR leden uit voor volgende OPR vergadering.
- Carrie mailt Roel de vragen m.b.t. festivals n.a.v. agendapunt 14.

