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Aanwezig:  Jarl Baas (Haarlem Schoten),  Leonie Stoel (Spaarnesant), Pia Ruigrok (de la Salle), Carola van 
 der Schrier (Spaarnesant, vz), Els Schram (Stopoz), Rik Landkroon (Dunamare), Andrea 
 Koopmans, (‘De school’), Elly Lodewijkx, (Salomo), Lucas Rurup (SWV PO ZK)  
 
 
1. Opening  
Carola heet iedereen en welkom en opent de vergadering. Ze bedankt Els en Pia voor hun inzet in de OPR. 
Het is hun laatste vergadering.  
 
2. Agenda en mededelingen 

 Toegevoegd aan agenda: activiteitenplan 14-15 en evaluatie 13-14  
Agenda wordt vastgesteld 

 Melden zich meer leerlingen aan op de basisschool van andere basisscholen. IB-ers verwijzen 
actief naar andere basisscholen. Is dit wenselijk? En tot waar is dit een mooie ontwikkeling in 
passend onderwijs en tot waar leidt dit tot het onevenredig opvangen van leerlingen met extra 
behoeften? Komt terug in activiteitenplan als het gaat om onderzoek Bao-Bao. 

 
3. Ingekomen post 

 We zijn uitgenodigd voor het Congres Medezeggenschap om een workshop te geven. Elly geeft 
aan dit samen met Lucas te willen verzorgen. Ze gaat intern vragen of zij er ruimte voor krijgt.  

 Jaarrekening (ter kennisgeving)  

 Activiteitenplan 14-15 en evaluatieplan 13-14.  

 Rapport bevindingen inspectie.  
 

4. Notulen van 25 maart 2014  
Notulen wordt aangehouden. In de notulen staan taalkundig te veel fouten en is inhoudelijk slecht te volgen. 
De vergadering zal proberen de punten strakker samen te vatten. Besloten wordt om volgend jaar over te 
stappen naar een professionele notulist.  

 
5. Procedure afspraken 
Hoe maken we ouders wegwijs? 
Er komt een brochure voor ouders die overstappen van het regulier onderwijs naar een vorm van speciaal 
onderwijs, waarin de stappen in dit proces zichtbaar worden gemaakt. Er komt ook informatie in over het 
onderwijsloket als ouders vragen hebben. 
Discussie: moeten er ook gegevens in over de OPR en zo ja welke rol kan de OPR dan spelen voor ouders? 
Welke verwachtingen roept het op? Welke informatie geeft het de OPR over de gang van zaken en hoe 
draagt het bij aan de bekendheid van de OPR.  
Komt verder terug bij b 
 
Opstellen van verkiezingsreglement 
Verkiezingen gaan in vanaf 1 augustus 2016. Rik maakt een voorzet voor het verkiezingsregelement. We 
willen dit volgend schooljaar afronden.  
De opvolging van Pia en Els loopt niet via verkiezingen. Zij organiseren zelf de opvolging vanuit de eigen 
organisatie.  

Notulen van de OPR Vergadering  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: vergaderzaal Spaarnesant 
10 juni 2014 
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Derde informatiebrief  
Er komt voor de zomer en direct erna een informatiebrief waarin we ook de aankondiging zetten van de OPR 
bijeenkomst voor GMR en MR-leden. Carola maakt de opzet voor de brief. 
Er wordt gekozen om alleen GMR en MR leden uit te nodigen, zodat het op de bijeenkomst ook puur gaat 
over de rol van de medezeggenschap op verschillende niveaus. Het gaat om het versterken van de MR en de 
GMR in hun rol in passend onderwijs: Locatie Hotel Haarlem Zuid. Lucas reserveert de zaal. 
 
Data OPR-vergaderingen schooljaar 2014 - 2015 
 
Data:    Hoofdthema: 
Dinsdag 23 september  - themabijeenkomst communicatie achterban 
Dinsdag 28 oktober 2014 - bijeenkomst met achterban  
Dinsdag 16 december       - begroting 2015 
Dinsdag 17 februari 2015  - ondersteuningsplan 2015 – 2019  
Dinsdag 31 maart   - reserve datum ondersteuningsplan 2015 - 2019 
Dinsdag 2 juni 2015  - activiteitenplan, evaluatie en planning 
 
Lucas zorgt dat de data ook op de kalender en op de site komen.  
 
 
6. Jaarverslag OPR – vaststellen beoordelingskader 
 

A: Beoordelingskader 

Voorstel om het beoordelingskader volgens de opzet te doen van de inspectie.  
Dit voorstel wordt verworpen. De OPR wil een eigen kader ontwikkelen en niet het werk van de inspectie 
‘overdoen’. De kern van de OPR moet terugkomen in het kader, nl: toestemming voor het 
ondersteuningsplan, spreekbuis voor personeel en ouders, communicatie met de achterban. We gaan geen 
eigen visie ontwikkelen of eigen plannen maken, maar de plannen van het SWV behandelen in het kader: 
wat betekent het voor leerlingen, ouders en leerkrachten. 
Els gaat een eerste opzet maken. Deze opzet willen we gebruiken voor de bijeenkomst met de achterban. Dit 
komt terug op de agenda volgend schooljaar. 
 
B: Op welke manier geven we vorm aan onze vertegenwoordigende taak? 

We willen niet alleen vertrouwen op de haalfunctie van MR en GMR-en. We willen actief de achterban 
opzoeken. Het rondsturen van informatiebrieven, het organiseren van een bijeenkomst en via de website 
van het SWV moet de OPR goed zichtbaar zijn. In het activiteitenplan staat ook dat er een organogram komt. 
Ook daarin zou de positie van de OPR opgenomen moeten worden.  
 
Op 16 december ook het bestuur uitnodigen op het thema communicatie met de achterban.  
 
C: Wat is er veranderd na 1 jaar OPR? En hoe gaan we verder (planning)? 

Er komt één centraal thema, communicatie met de achterban. Dit staat nu op meerdere dagen 

op de planning. Verder zijn de data gepland. OPR heeft de rol om te kijken naar het SWV en 

daarin de gevolgen voor leerlingen, personeel en ouders te overzien.  

 

D. Hoe zetten we ons eerste jaarverslag op, wie neemt/nemen deze taak op zich? En 

wat is ons tijdspad? 

In artikel 22 jaarverslag van ons medezeggenschapsreglement staat dat we ervoor zorgen dat 

de verslagen via de website openbaar gemaakt worden. Het jaar loopt van 1 augustus tot 1 

augustus. Hoe ziet ons jaarverslag eruit? 

Afspraak in het jaarverslag worden de besproken thema’s opgenomen, besluit over het 

ondersteuningsplan en de bijeenkomsten zoals wij deze hebben gehouden.  
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7. Ondersteuning SO en SBO 
Notitie rondgestuurd waaruit blijkt dat het leerlingaantal in het SO en SBO onder druk staat. Dit 

gaat leiden tot een wijziging in het SO-SBO veld.  

 

 Het is nog vaag wat er exact gaat gebeuren  

 Is er wel voldoende ruimte in het SO-SBO om de ondersteuning te leveren? 

 Wordt het SBO niet telkens meer een cluster 4 school?  

 Hoe zit dit met concurrenten marktpartij? Moeten de scholen deze concurrentie aan 

gaan? 

 Wie is de auteur? Er wordt een somber perspectief voor het SBO geschetst  

 Er mist een meerjarenperspectief 

 Verdwijnt er kennis van het SO en SBO, wat is de inschatting van vragen bij het 

basisonderwijs.  

 Is dit de juiste aanvliegroute? Het SO en SBO versterken of moet je vanuit de 

basisschool starten en de vraag vanuit de basisschool. 

 Is dit een taak van de OPR? Wij moeten wel letten op gevolgen voor leerlingen, hun 

ouders en personeel, zie eerder beoordelingskader.  

 

Reactie vanuit SWV: urgentie is duidelijk in beeld gebracht. Het stuk stuurt bewust niet op 

oplossingen, maar schets de uitgangspunten voor het SO-SBO en geeft een overzicht van de 

leerlingaantallen en verwachte ontwikkelingen. De besturen overleggen nu onder leiding van 

VOS-ABB over de wijze waarop het SO en SBO op een goede wijze kan worden vormgegeven. 

De SO-SBO scholen kunnen nu pas een beperkte rol spelen in de begeleiding op de basisschool 

vanwege de nog vast zittende AB-middelen. We overleggen wel met de directies over de inzet 

en de plannen op korte termijn. Ook de experimentmiddelen passend onderwijs worden 

beschikbaar gesteld voor initiatieven. Het is wel duidelijk dat het huidige aanbod SO en SBO 

moet veranderen gezien de veranderende vraag.  

 

Er blijft ongerustheid over de wijze waarop personeel hierin wordt meegenomen. Besturen 

moeten niet wachten tot er besluiten zijn, maar personeel nu al meenemen in het proces. 

Lucas zal deze opmerking meenemen naar de besturen van het SO-SBO. 
De verschillende functies van het SO en SBO moeten duidelijker worden, schoolplek, tijdelijke 

schoolplek, ondersteuning.  

De OPR wil graag op de hoogte blijven. MR en GMR moet dit proces ook scherp volgen.   

 
8. Over de overgang van basisonderwijs naar het VO 
Dit punt vervalt.  

 
9. Inspectierapport 
De vrijheid in het ondersteuningsplan (niet vastleggen van arrangementen) neemt een risico met zich mee. 
In hoeverre is het transparant voor iedereen wat je kan verwachten en gaan er verschillen ontstaan. Bij 
ouders ook: hoe loopt bijvoorbeeld een verwijzing? 
Lucas vraagt het onderwijsloket om deze route voor ouders beter in beeld te gaan brengen Dit komt terug op 
de OPR vergadering.  
 
10. Rondvraag 
Naar aanleiding van punt 8. Er is wel een nieuwe wet aangenomen, daarin staat dat het advies van de 
basisschool leidend gaat worden voor het VO. Het VO mag geen criteria meer stellen bij aanname op bijv. IQ 
of toetsscores. Het VO mag leerlingen nog wel weigeren als zij onvoldoende in kunnen springen op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen. Dan geldt wel zorgplicht en zullen zij een alternatieve onderwijsplek 
moeten aanbieden. 
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Kan deskundigheidsbevordering en hoe dat georganiseerd is moet terug op de agenda komen? 
 
 
Actiepunten: 
 

1. De opvolging van Pia en Els loopt niet via verkiezingen. Zij organiseren zelf de opvolging vanuit de 
eigen organisatie.  

2. Carola maakt de opzet voor de brief richting MR-GMR. 
3. Lucas reserveert de zaal. 
4. Lucas zorgt dat de data ook op de kalender en op de site komen.  
5. Els gaat een eerste opzet maken. Deze opzet willen we gebruiken voor de bijeenkomst met de 

achterban. Dit komt terug op de agenda volgend schooljaar. 
6. Lucas zal deze opmerking meenemen naar de besturen van het SO-SBO. 
7. Lucas vraagt het onderwijsloket om deze route voor ouders beter in beeld te gaan brengen Dit komt 

terug op de OPR vergadering.  
 
 


