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1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.
Er wordt een korte voorstelronde gedaan.
De voorzitter vermeld dat Sharon van Zanden heeft aangegeven te stoppen met haar
werkzaamheden voor de OPR. Delanny Stubbe zal als nieuw lid waarnemen als personeel van
uit Renn4.
2) Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3) Verslag 4 juli 2019
N.a.v. het verslag vult Roel aan dat de toekenning hoogbegaafdheid binnen is.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4) Nieuws vanuit het bestuur
Er moet een overzicht komen van de vacatures die er nu zijn binnen de OPR. Dit is nu een
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.
Er zijn verslagen als bijlage bij de agenda gevoegd om inzage te geven wat er besproken is.
Roel zal deze verslagen blijven toesturen aan de OPR.
5) Notulen DB en AB (zie bijlage bij agenda)
Er gebeurt momenteel veel in het SWV, Roel geeft aan daar trots op te zijn maar daarbij
moet er ook nog een hoop gebeuren.
De verantwoordelijkheden moeten meer liggen bij de subregio’s.
6) Monitor 2018-2019 (zie bijlage bij agenda)
De aanwezigen geven aan de monitor overzichtelijker te vinden. Er zijn geen vragen over de
monitor.
7) Toezicht op de Zorgplicht door de Inspectie (zie bijlage bij de agenda)
De schoolbesturen worden aangesproken op de zorgplicht. Er worden wel zorgen geuit over
vroegtijdige signalering vanuit KDV.
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8) Rapportage Unipartners naar de instroom in het SBO (zie bijlage bij de agenda)
Er zijn geen vragen vanuit de OPR.
Roel geeft aan dat er een vervolg op komt.
9) Verslag van de bestuurlijke bijeenkomst op 24 juni 2019 (zie bijlage bij de agenda)
De OPR geeft aan dat het getekende verslag goed werkt en er worden complimenten over
gegeven.
10) Verslag van de themadag S(B)O van 3 oktober 2019 (zie bijlage bij de agenda)
Dit krijgt in april 2020 een vervolg. De opbrengsten zullen worden gedeeld met de
basisscholen. De kaart kan worden aangevuld.
11) Verslag van de Integrale Werkgroep (zie bijlage bij de agenda)
De OPR geeft aan dat het goed is om te weten wat er binnen het SWV gebeurt.
12) Jaarplanning/ werkagenda integrale werkgroep
Deze komt nog ter informatie bij de OPR, er kunnen dan ook vragen over worden gesteld.
13) Maken/ bespreken van een jaar agenda
Carrie gaat op zoek naar een format van voorgaande jaren.
Agendapunt wordt doorgeschoven naar volgend overleg.
14) Bespreken hoe we ons willen neerzetten als OPR
De communicatie blijft een probleem. Hoe krijgen we de informatie over bijvoorbeeld
vacatures binnen de OPR bij de ouders?
Nancy gaat de emailadressen van de GMR-er opzoeken via de websites van de betreffende
besturen.
Aan Roel zal gevraagd worden of we de nieuwsbrief Passend Onderwijs en de jurisprudentie
kunnen ontvangen als OPR.
Als idee wordt aangedragen om als OPR ook een toevoeging te doen aan deze nieuwsbrief.
15) Wat te vermelden vanuit de OPR -> stand van zaken
Carrie zal Roel vragen of de OPR wordt geïnformeerd over de plannen van de subregio’s.
16) Binnengekomen stukken
Er zijn geen binnengekomen stukken.
17) Actielijst/ vervolgafspraken
Carrie zal deze lijst opstellen.
18) Rondvraag en sluiting
- Hoe gaat het Rianne Dijksterhuis?
- Carrie zal zorgen voor bloemen voor haar namens de OPR
- wat is de regeling voor het declareren van de uren van de OPR leden?
o Personeel: 60 uur op jaarbasis, bestuur kan dit declareren bij het SWV.
o Ouders: €25,- per bijeenkomst
-

Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten.
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