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SOP
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Regionaal expertise team
OOGO
Op overeenstemming gericht overleg
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Toelaatbaarheidsverklaring voor SBO/SO
VO
Voortgezet onderwijs
CVA
Commissie van advies die de TLV afgeeft

Gabrielle van den
Brink
Freerk Zuidhof
(voorzitter/notulist)

Afgemeld: Olga Muurman, Roelien Edens, Ymke vd Wal en Rianne Dijksterhuis
Gast: Roel Weener
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opening 20.30 uur
De vergadering wordt geopend door de voorzitter.
1. Vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Roel: vergadering DB 20 mei /verslag voortgangsgesprek met inspectie /update subsidie
aanvraag hoogbegaafdheid/ jaarverslag 2018
Roel praat ons bij over een aantal ontwikkelingen in het samenwerkingsverband.
Er is een voortgangsgesprek geweest met de inspectie. Er volgt nu nog een herstelonderzoek en
de verwachting is dat het toezicht dan wordt opgeheven.
Er is een reactie gekomen op de ingediende subsidie aanvraag. Er moeten nog een aantal kleine
aanvullingen gegeven worden. De verwachting is dat de subsidie dan goedgekeurd zal worden.
Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 537.936 een deel hiervan (€
300.000) zal worden gebruikt als eigen inbreng bij de subsidieaanvraag voor de hoogbegaafdheid
de rest zal worden toegevoegd aan de reserves.
In Groningen komt een locatie waarin hoogbegaafde kinderen met problematiek een plek
kunnen vinden. Het is de bedoeling dat dit een tijdelijke plek is om de kinderen te
ondersteunen en daarnaast de school te helpen om op een goede manier met het kind om te
gaan. Daarna is het de bedoeling dat het kind weer terug gaat naar school.
3. Verslag 21 mei 2019
N.a.v. het verslag:
N.a.v. actielijst:
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Roelien wordt bedankt voor het notuleren.
4. Hoe was de inhoudelijke besturendag van het SWV op 24 juni jl. ?
Op 24 juni is er een besturendag van het SWV geweest. Een aantal leden van de OPR waren ook
op deze dag aanwezig. Het was goed en nuttig om er bij te zijn. De presentatie over de
verscheidenheidsindex was interessant. Voor een volgende keer zou het handiger zijn als de dag

wat eerder in het seizoen georganiseerd kan worden in verband met de drukte voor de
zomervakantie.
5. Leden OPR 2019-2020:
Anneke geeft aan dat ze het voorzitterschap over wil nemen. Ze is in ieder geval nog twee jaar
lid van de OPR dus de continuïteit van het voorzitterschap is voorlopig gewaarborgd.
6. Contact met GMR-en, tot nu toe 1 mailadres van GMR binnengekomen (van Quadraten). Kunnen
we zelf actief op zoek gaan naar GMR adressen?
Er zijn nog een aantal emailadressen gevonden. We spreken af om in ieder geval de
emailadressen van onze eigen besturen op te zoeken.
7. Actielijst/Vervolgafspraken
De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 12 september.
8. Afscheid Wilma en Freerk
We nemen afscheid van Wilma en Freerk. Ze worden bedankt voor hun inzet en inbreng.
Sluiting 22.00 uur

