Vastgesteld VERSLAG: OPR 5 april 2022. Op de nieuwe locatie! Paul Kleestraat.
Aanwezig: Robert, Wendy, Naima, Joyce, Marloes, Eline, Tamara, Marieke
Afwezig: 3 afmeldingen ontvangen van overige OPR deelnemers geen reactie ontvangen.
Afspraken: Notulen vorige vergadering
1.

Nu wordt er een instemming aan de verlenging van het ondersteuningsplan gegeven omdat er zo
weinig mensen aanwezig zijn vanavond. De anderen worden per mail verzocht om deze week te
reageren.

2.

Notulen vorige keer:

3.

•

blz. 4 vergoeding is per vergadering niet per maand

•

Actielijst: Voorstel uitwerken andere opzet gesprek RvT.
Het gesprek met de RvT te koppelen aan een thema. Nog graag 2 gegadigden uit de OPR

•

Verder vastgesteld.

Notitie MZ

Geen vragen/onduidelijkheden
4.

Heidag: Daar staan we open voor. Juist ook om de status van de OPR duidelijk te krijgen en te
bespreken. Misschien aansluitend met adviseur OPR vanuit CNV.

5.

Actie voor Robert: format aanleveren voor Hoe lezen we de stukken, wat wordt er gevraagd.

6.

Actie Robert en Henk; aandachtgebiedenlijst bijwerken. Informatiestroom ook samen oppakken en
stroomlijnen. In dit laatste onderdeel heeft Henk de lead!

7.

Procesrouteplanning; Er komen een aantal vragen vanuit ons.

8.

Leerlingen: Eline en Tamara hebben onder de vergadering samen overleg gehad over: Kenmerken
nieuwe directeur: Serieus en eerlijk, nauw contact en goede terugkoppeling naar MR.

Enquête vragenlijst; Dit wordt groter opgepakt; leerlingen die de overstap van po naar VSO, wat is er nodig,
wat zou beter gaan of anders moeten? Dit wordt door een peer-coach begeleidt.
Anita en Monica sluiten aan.
Ouderenquête: Laura vertelt hoe de enquête gehouden is. Algemeen veel onbekendheid. Belangrijk is om bij
de doelgroep bekend te zijn. Onderzoek is breed uitgezet. Bekendheid is daardoor laag. Er zal hiermee een
verdieping slag gemaakt moeten worden. 50.000 uitgezet; 1200 ingevuld. Dit aantal is representatief genoeg.
Meerwaarde voor Poa: waardevol dat een deel van de mensen bekend zijn met Poa. Bekendheid van OPR e.d.
kan beter en breder. De uitkomsten worden ook meegenomen met de evaluatie Ondersteuningsplan.
Steunpuntvragen en ook mensen die aangegeven hebben door hun email achter te laten willen meedenken.
Misschien punt ter verkenning voor de OPR; betrokkenheid enquête met medezeggenschapsraden? Dat
meenemen met ouder/ondersteuningspunt?
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Compliment van de OPR naar de enquête makers/presentatie. Het was een fijn document om te lezen en te
begrijpen!
Verlenging PO/VO
Proces: Anita legt de totstandkoming van het stappenplan uit. Voor 22 april alle mensen/gremia gesproken
dan moet het voor 1 mei naar inspectie geüpload.
Vraag over proces:
Stel dat RvT rechts gaat ipv links, dan komt het zeker terug naar de OPR. Voor nu is het in feite alleen
instemmen of niet.
De doelen van het bestaande plan worden een jaar doorgetrokken met een aantal toespitsingen daarop.
Het document zoals wij deze hebben ontvangen ( oplegger verlenging) wordt geüpload naar de inspectie nadat
alle partijen (AV, RvT en wethouder Onderwijs) akkoord zijn.
Inhoudelijke vragen:
Hoe worden de resultaten gemeten straks?
Kwaliteitszorg werkt volgens: plan do check act cyclus, er wordt weer een uitvraag naar doelmatigheid
gedaan. Dit moet bij alle partijen gedaan worden. Er wordt nu voortgeborduurd op de tussenevaluatie. Het
stuk met de stand van zaken wordt ons nog gemaild. De toetsing wordt voor de volgende evaluatie meer
gestroomlijnd.
VO vragen:
Afspraken VSO en Vo, de samenwerking hoe gaat die terugkoppeling naar OPR.
De terugkoppeling krijgen we in een OPR bijeenkomst. Doelstellingen van alle arrangementen die beschikbaar
zijn op de VO scholen. Nu bv een tweede structuurklas op het OVC, meer samenwerking met Nautilus.
Versterken van samenwerking tussen scholen wordt versterkt. Tamara gaat interview houden met een
schoolleider van het OVC.
Nabrander Monica;
Nieuwe bestuurder nieuwe schooljaar: spoorboekje dan moeten nu de interviews gesprekken gevoerd gaan
worden. Het spoorboekje komt eraan. 13 april is ALV daar wordt het besluit genomen over de route en op de
besluiten.
Data komende vergadering:
-

16 juni 2022

BESLUITENLIJST
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DATUM

BESLUIT

17-4-2018

OPR PO stemt in met ondersteuningsplan 2018-2022

17-4-2018

OPR VO stemt in met ondersteuningsplan 2018-2022

11-12-2018

OPR PO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de meerjarenraming
2019-2023

11-12-2018

OPR VO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de meerjarenraming 20192023

08-04-2019

OPR PO kiest Juscha Koopmans als nieuwe voorzitter

08-04-2019

OPR PO en OPR VO nemen advies over van werkgroep financiën om geen energie te
steken in geconstateerde verschillen in eigen vermogen in
jaarrekeningen 2014/2015 en 2015/2016

28-06-2019

OPR mandateert werkgroep ten aanzien van advies benoemingsprofiel
onafhankelijk ledenraadlid na verwerken besproken commentaar

28-06-2019

OPR plan 2019/2020 wordt vastgesteld na verwerken commentaar

27-09-2019

Besluitvorming ten aanzien van OPR contactpersonen en werkwijze POA/OPR zijn
vastgelegd in notulen OPR vergadering 27/09/2019 en worden
medio het schooljaar geëvalueerd.

27-09-2019

OPR besluit om afhankelijk van het onderwerp of besluitvorming apart te
vergaderen in een deel van de vergadering. Aanwezigheid bestuurder is bij elke OPR
gewenst in de tweede helft van de
vergadering.

10-12-2019

OPR PO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de
meerjarenraming 2019-2023

10-12-2019

OPR VO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de
meerjarenraming 2019-2023
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18-06-2020

OPR PO stemt in met het Ondersteuningsplan addendum betreffende
deskundigenadvies en uitgangspunten toelaatbaarheidsverklaring.

08-12-2020

OPR PO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de meerjarenraming 20192023

08-12-2020

OPR VO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de meerjarenraming 20192023

08-04-2021

OPR PO stemt in met bestedingsplan bovenmatige reserves

08-04-2021

OPR VO stemt in met bestedingsplan bovenmatige reserves

15-06-2021

OPR PO en OPR VO geven mandaat aan Robert, Wendy en Claire met betrekking tot
advisering competentieprofiel interim bestuurder.

15-06-2021

OPR PO stemt in met medezeggenschapsstatuut PO en medezeggenschapreglement
PO

15-06-2021

OPR VO stemt in met medezeggenschapsstatuut VO en medezeggenschapreglement
VO

30-09-2021

OPR PO kiest Robert als nieuwe voorzitter en OPR VO kiest Wendy als nieuwe
voorzitter.

14-12-2021

Volgende vergadering een uur eerder beginnen met brood en soep om elkaar op
informele wijze beter te leren kennen.

07-02-2022

Agenda en stukken minimaal twee voorafgaand aan de OPR vergadering aanleveren.

8-4-2022

OPR stemt in met de verlening van een 1 jaar van de ondersteuningsplaan PO & VO

ACTIELIJST
ACTIE

WANNEER

WIE

Voorstel uitwerken andere opzet
gesprek RvT.
Het gesprek met de RvT te koppelen
aan een thema.

Oktober 2021

Robert, Wendy, Henk
en twee OPR leden

Voorlichting ondersteuningsplannen
PO/VO extra datum voor 7 februari
inplannen.

14 december 2021

Wendy, Robert en
Henk

Aangeven bij welk(e) onderwerp(en)
je wilt aansluiten

Oktober 2021

Alle OPR leden

Doorspelen vraag ontwikkelagenda
“Jonge Kind” aan

Oktober 2021

Henriet

Anita en OPR in contact brengen met
BOVOC
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status

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Voorstel: invulling bijdrage
ambitieclusters/aandachtsgebieden

Wendy, Robert en
Henk

Voorbereiden gesprek:
project ‘Hoogbegaafdheid’ en
projectleider uitnodigen.

7 februari 2022

Nog op te geven OPR
leden

Fysieke Introductie organiseren voor
nieuwe OPR leden. Wat houdt OPR
in?

7 februari 2022

Wendy, Robert en
Henk

Tussenevaluatie voorjaar 2021
sturen aan de OPR leden. Evaluatie
en totaalpakket voorbereiden voor 5
april 2022.

7 februari 2022

Wendy

Het plaatsingstekort Primair
Onderwijs.
Voorbereiden voor de OPR van 5
april.

7 februari 2022

Claire, Marloes,
Marieke en ????

Informatie 3e,4e en 5e ambitiecluster
toesturen aan de OPR

7 februari 2022

Bestuurder

Ontvangen 9 februari 2022

Handreiking website toesturen aan
de OPR

7 februari 2022

Bestuurder

Samen bouwen aan ouderen jeugdsteunpunten
(steunpuntpassendonderw
ijs-povo.nl)
Ontvangen 9 februari 2022

Inplannen bijeenkomsten tussen het
DB van de OPR en bestuurder

7 februari 2022

Henk en Wilma
Bonee

gerealiseerd

Navraag 2e ambtitiecluster status
verlenging TOS leerlingen

7 februari 2022

Bestuurder

Reactie ontvangen 16
februari 2022

Besluit MO delen met de OPR

7 februari 2022

Bestuurder

format aanleveren voor Hoe lezen
we de stukken, wat wordt er
gevraagd.

5 april 2022

Robert

aandachtgebiedenlijst bijwerken.
Informatiestroom ook samen
oppakken en stroomlijnen. In dit

5 april 2022

Robert en Henk
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laatste onderdeel heeft Henk de
lead!
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