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1. Opening 20.00 uur
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur door de voorzitter. I.v.m. de situatie rondom
Corona vergaderen we via Teams.
Sietse Jan Slager en Hans Zijlstra worden in het bijzonder welkom geheten. Sietse Jan was al lid
van de OPR maar woonde voor het eerst de vergadering bij. Hans Zijlstra is een nieuw OPR lid
n.a.v. de afgelopen verkiezingen. Hans is lid van de oudergeleding vanuit Noordkwartier.
2. Vaststelling agenda
Aan agendapunt 15 wordt de vergaderdata van het schooljaar 2020-2021 toegevoegd.
3. Verslag 14 januari 2020
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
4. Begroting 2020 (zie bijlage)
Er zijn vanuit de OPR geen vragen over de begroting.
5. Kwartaalrapportage Q4 (zie bijlage)
Er zijn vanuit de OPR geen vragen over de kwartaalrapportage Q4.
6. Onafhankelijk voorzitter Algemeen Bestuur (zie bijlage)
Theo Joosten is benoemd tot onafhankelijke voorzitter van het AB en Roelof van den Berg van
het DB.
7. Terugblik op inspectiebezoek (zie bijlage)
Zie hiervoor ook het definitieve rapport bij agendapunt 10.
8. Stand van zaken subsidie Hoogbegaafdheid (toelichting Roel)
De betreffende subsidie is in november 2019 ontvangen. Nu moet er per subregio uitgerekend
worden hoeveel geld er naar de diverse subregio ’s gaat. Hiervoor moet een plan van aanpak
komen.
Er zijn 2 speerpunten:
1) Professionalisering voor wie hierin is geïnteresseerd. Het doel is 1 leerkracht of 1 IB-er per
school.
2) Er moet voldoende aanbod zijn voor hoogbegaafde kinderen met een dubbele diagnostiek.
Dit aanbod is nu onvoldoende.
Per augustus 2020 zal dit operationeel beginnen en Roel zal de OPR op de hoogte houden.

9. Opdrachtformulering Dekkend Netwerk (zie bijlage)
Het SWV heeft de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen een passende onderwijsplaats te
hebben. Er mogen geen kinderen zijn die langer dan 3 maanden aaneengesloten verzuimen. Dit
is een initiatief van het SWV zelf.
Er zijn al 3 scholen (SO en SBO) die hebben aangegeven dat ze fysiek vol zitten. Deze kinderen
moeten een plek krijgen. Roel is hiervoor bezig met duurzame oplossingen hierin.
10. Aanbiedingsbrief en definitief rapport van de inspectie (zie bijlagen)
Het rapport is nu definitief omdat de reactie van het bestuur van het SWV erin is opgenomen.
Zie hiervoor de laatste pagina.
De statuten zullen worden aangepast naar de huidige situatie. De OPR dient hier instemming in
te geven. Roel zal dit doorsturen met daarbij een toelichting.
De website van het SWV moet worden aangepast zodat iedereen die de website bezoekt begrijpt
wat passend onderwijs is.
De inspectie heeft er vertrouwen in dat de goede dingen gaan gebeuren en een volgend bezoek
zal over 4 jaar plaatsvinden.
De samenstelling van de OPR is nog niet op orde. Het is moeilijk om de bemensing van de OPR
voor elkaar te krijgen. Binnenkort hebben Anneke Oldenburger en Carrie Zuidema een overleg
met Anna-Marijke Westra om verder door te spreken hierover. De OPR moet zichtbaarder
worden, bijvoorbeeld door het onder de aandacht te brengen op ouderavonden middels een
presentatie. Roel heeft aangegeven dat hij wil faciliteren hierin.
11. Volverklaringen SBO/SO
Er zal een inventarisatie gedaan worden door Annie Kats en de uitkomst zal gecommuniceerd
worden met de OPR.
Er is meer ruimte nodig maar vooral ook huisvesting. Hier wordt met alle aandacht aan gewerkt.
12. Werkagenda (zie bijlage)
De werkagenda wordt volgende week met de Integrale Werkgroep geëvalueerd. Er zal een nieuw
exemplaar volgen die ook bij de OPR terecht zal komen.
13. Verkiezingen OPR
Naar aanleiding van de verkiezingen is er 1 voordracht gekomen in de persoon van Hans Zijlstra.
Hij zal als ouder deelnemen aan de OPR vanuit Noordkwartier.
Ook dit onderwerp zullen Anneke Oldenburger en Carrie Zuidema meenemen naar het overleg
met Anna-Marijke Westra. Ook het voorstel om te communiceren via ouderavonden wordt
meegenomen. Ook wordt er voorgesteld om een voorlichter aan te stellen die de scholen gaat
bezoeken om voorlichting te geven.
14. Binnengekomen stukken
Er zijn geen binnengekomen stukken.
15. Actielijst/ vervolgafspraken
De verkiezingen voor de OPR zullen de aandacht moeten hebben.
De nieuwe vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021 wordt als volgt vastgesteld:
Dinsdag
15-09-2020 (via Teams)
Donderdag
19-11-2020
Dinsdag
19-01-2021 (via Teams)
Donderdag
18-03-2021
Dinsdag
18-05-2021 (via Teams)
Donderdag
17-06-2021
Er wordt besloten om de vergaderingen die op dinsdag staan gepland via Teams te organiseren.
De vergaderingen op donderdag waarbij ook Roel aanwezig is zullen plaatsvinden aan de
Industrieweg 22 te Noordhorn (kantoor NoorderBasis).
16. Sluiting
Voor Nancy was dit de laatste OPR vergadering. De voorzitter spreekt haar dank uit voor haar
tijd en inzet!
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

