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Agenda
1. Opening 20.00 uur
2.

Vaststelling agenda
Nieuws van het bestuur is normaal gesproken een agendapunt. Omdat Roel Weener deze vergadering niet
aanwezig is, is er geen nieuws.

3.

Verslag 3 juli 2018
N.a.v. het verslag: geen punten.
N.a.v. actielijst: acties zijn uitgevoerd.

4.

kennismaken
Alle aanwezigen stellen zichzelf voor.
De vacatievergoeding voor leden die als ouder erin zitten, is 25 euro per vergadering. Voor leden als
vertegenwoordiging vanuit het personeel wordt de vergoeding opgenomen in de taakuren.
Op de website van SWV PO 2001 is alle informatie over de OPR te vinden.

5.

Informatie voor nieuwe leden over de OPR
De taken van de OPR zijn o.a. het volgen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Dit is een overkoepelend plan waarin staat hoe het samenwerkingsverband vorm geeft aan het passend
onderwijs. Het plan wordt 1 * per 4 jaar vastgesteld. Het had al klaar moeten zijn maar dit is een jaar
uitgesteld, in de zomer van 2019 moet het plan klaar zijn. De OPR heeft instemmingsrecht op dit plan.
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Aktie Wilma: zij vraagt aan Roel of de scholen ook een jaar uitstel krijgen voor het opstellen van het School
Ondersteunings Profiel.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit plan staat wat een school wel en niet kan
bieden in het passend onderwijs. Dit plan moet elk jaar geactualiseerd worden.
De zogenaamde Monitor wordt gedeeld met de OPR: dit gaat over de financiën en de niet materiële
opbrengsten van het passend onderwijs. Deze ontvangen we vanuit het SWV.
Daarnaast ontvangen we maandelijks een overzicht, met daarin een selectie van zaken die spelen bij de
geschillencommissie passend onderwijs. Dit is vooral bedoeld als achtergrondinformatie.

W.v.t.t.k.:
- Komen er nog festivals voor passend onderwijs? Aktie: Rianne vraagt dit aan Roel.
- Integrale werkgroep: hoe pas je zorg toe en hoe lopen de procedures. Deze werkgroep is in het
verleden wel op bezoek geweest om zaken voor de OPR toe te lichten. De werkgroep leden komen vanuit
verschillende besturen en hebben verschillende expertise. De taak van de integrale werkgroep is het
volgen van actuele ontwikkelingen en onderwerpen. De primaire taak is een ontwikkelingstaak.
Het contact loopt via Roel Weener of via Annie Kats, beleidsmedewerker.
Het SWV 2001, heeft een coördinator in dienst: Roel Weener. Hij coördineert namens het algemeen
bestuur alle acties die nodig zijn voor een goed functioneren van het SWV.
Een organogram is te vinden via: https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/home/organisatie-4-subregios-organogram/
In de afgelopen jaren is de OPR vooral bezig geweest met de monitor en de ondersteuning. Het bereiken
van de achterban verloopt moeizaam. Met verkiezingen worden mensen aangeschreven via besturen.
Het is wel een uitdaging voor de komende jaren om achterban te bereiken.
Het is mogelijk om een cursus te volgen voor de nieuwe OPR leden. Aktie: Wilma gaat dit uitzoeken.
Vergaderplanning 2018-2019
Er ligt een concept. Eerst zal met Roel worden afgestemd hoe het zit met het OP. Afhankelijk daarvan
wordt er in het voorjaar mogelijk nog een extra datum gepland. Aktie: Rianne
Op de donderdag vergadering is Roel Weener aanwezig om de OPR bij te praten. De dinsdag vergaderingen
zijn inhoudelijk voor de OPR zelf.
Volgende vergadering: donderdag 15 november 2018.

6.

Actielijst/Vervolgafspraken
Wilma: zij vraagt aan Roel of de scholen ook een jaar uitstel krijgen voor het SOP.
Komen er nog festivals voor passend onderwijs? Rianne vraagt dit aan Roel.
Integrale werkgroep: kunnen zij dit jaar nog bij de OPR komen? Rianne
Cursus OPR leden, Wilma zoekt dit uit.
Vergaderplanning: overleg met Roel, afhankelijk van uitstel OP. Rianne.

Sluiting 21.30 uur
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Vergaderplanning OPR 2018-2019

Donderdag 15 november 2018
Dinsdag 15 januari 2019
Donderdag 14 maart 2019
Dinsdag 21 mei 2019
Donderdag 4 juli 2019
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